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V

ážené kolegyně, vážení kolegové a milí
čtenáři Nedrážního magazínu Obzor,
zas po roce tu máme adventní čas, Vánoce a samozřejmě konec roku.
Roku 2020 říkejme třeba „covid
rok“ protože, téměř celý rok je poznamenám
touto pandemií. Z celého srdce si přejme, přes
prognózy expertů, aby se toto období již neopakovalo.
Dovolím si poznamenat, že „covidové období“,
daleko dříve než čas předvánoční, nás zastavilo a
donutilo přemýšlet o skutečných hodnotách v životě lidském. Konzumní způsob života byl částečně odsunut do pozadí a více jsme se zaobírali
skutečnou pomocí nejen svým blízkým, ale i třeba
neznámým lidem. Vice jsme se zamýšleli nad smyslem života, a tak trochu i meditovali.
Adventní období nás také vždy donutí se zamyslet, rozjímat a vzpomínat na uplynulé období. Přála bych si, aby Vám vzpomínky vyvolaly

Vánoční tramvaj brněnského dopravního podniku i letos vyjela, aby přispěla ke sváteční
atmosféře ve městě
Foto: Jan Buchta

úsměv na tváři. A pokud se objeví i slzičky, aby
to byly slzy štěstí.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí čtenáři,
dovolte mi touto cestou poděkovat dopisovatelům
za jejich příspěvky do tohoto internetového měsíčníku a poděkovat i redakci magazínu Nedrážní Obzor, bez jejichž činnosti by toto periodikum
nebylo vydáváno.

Příjemné prožití svátků vánočních, pohodu a klid nejen v kruhu rodinném, ale i mezi
přáteli, pevné zdraví a veselou mysl nejen
v roce 2021.

Bc. Renata Dousková

místopředsedkyně OSŽ
a předsedkyně NeRV OSŽ

Reforma důchodového systému
Česká republika obdržela od Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
(OECD) dlouho očekávanou zprávu k reformě důchodového systému, o kterou ji loni
požádala. Organizace v ní mimo jiné opět
radí zvyšovat věkovou hranici pro odchod
do důchodu po roce 2030.
Hranice důchodového věku se v ČR zvedá
každý rok, a to obvykle o dva měsíce u mužů
a o čtyři měsíce u žen. Na 65 let se dostane ve
30. letech. Vláda loni trvala na zachování tohoto limitu, a ministryně práce a sociálních
věcí Jana Maláčová proto tento návrh OECD
odmítá.
Jinak ale s navrženými principy souhlasí.
„OECD potvrdila naši práci na důchodové reformě. Je to jasný signál, že jdeme správným směrem,“ prohlásila ministryně Maláčová.
O zpracování podrobné analýzy požádala
ministerstva práce (MPSV) a financí (MF). Podle většiny odborníků je důchodový systém
v ČR dlouhodobě neudržitelný, s tím, jak její
populace stárne.
Experti OECD pracovali na zprávě od ledna.
Navrhli také zjednodušit výpočet důchodů,
aby každý věděl, s čím může ve stáří skuteč-

ně počítat. Teď je tento výpočet poměrně složitý, lidé proto nemají přehled o tom, jak vysoký důchod budou mít. Také správa systému je
podle OECD příliš komplikovaná.

Část důchodů z daní

Organizace rovněž doporučuje snížit hranici
povinné doby pojištění, která je v současnosti
nastavena na 35 let. Tím se omezí počet seniorů, kteří v budoucnu nebudou mít nárok na
důchod, například kvůli probíhající digitalizaci a souvisejícím změnám na trhu práce.
Další návrh zní, aby se část důchodů financovala prostřednictvím daní. K tomu zpráva podotýká, že soukromé penzijní spoření
v Česku neplní svůj účel a sehrává pouze omezenou roli.
Ministerstvo financí je podle Tomáše Weisse z tiskového oddělení MF do budoucna otevřeno ke změnám daňového mixu a modernizaci daňové soustavy. „Daňová zátěž ale nesmí
být nadměrná a ČR musí zůstat konkurenceschopná a neodrazovat investory. Větší podíl
daňových příjmů na financování důchodového systému musí být doplňkovým opatřením,“
řekl Weiss.

Ministryně MPSV ČR Jana Maláčová
Důchodová komise se loni shodla na možnosti nynější průběžný veřejný systém rozdělit. Z nultého pilíře by se platil solidární základní důchod z daní, z prvního pilíře pak
z odvodů zásluhová část podle odpracovaných let a výdělků. Maláčová představila tři
varianty s označením: spravedlivá, technická
a úsporná. Liší se výší základní penze i započítáním bonusů za péči a děti či za přesluhování. První dva modely výdaje do budoucna zvedají.
MPSV chce návrh důchodové reformy představit nejpozději do konce roku.

Ze zápisníku Miroslava Novotného

Italské vlaky FRECCIAROSSA
patří k nejrychlejším na světě
Rychlejší než PENDOLINO

Rychlé, pohodlné, s exaktně propočítanými cenami jízdenek – to jsou italské expresy FRECCIAROSSA. Železniční společnosti
se snaží nezůstat pozadu za dopravou leteckou a na středních linkách za silniční autobusovou dopravou. Projekt společnosti
TRENITALIA je příkladem, jak zachytit moderní trendy v cestování.
Původním záměrem Českých drah, když
v letech 2003 až 2005 nakoupily sedm naklápěcích souprav Pendolino, bylo provozovat s nimi mezinárodní spoje na linkách
do Německa a Rakouska. Ve zkušebním provozu se projevily vážné problémy s nově
nakoupenými vlaky, týkající se generování
značně nadlimitních proudů, rušících zabezpečovací zařízení.

Po jejich ne zcela stoprocentním vyřešení ze záměru nasazovat tyto soupravy ČD
v mezinárodní dopravě sešlo. Krátce potom
jezdily do Vídně a do Bratislavy a v dalších letech pak na vnitrostátních spojích. Tyto vlaky mají sice nejvyšší rychlost 230 km/h (resp.
v některých modifikacích 250 km/h), ale
na našem území mohou jezdit maximálně
160 km/h. Další zvýšení rychlosti je hudbou
budoucnosti. Snad se dočkáme, že na některých rekonstruovaných úsecích tratí se bude
v dohledné době jezdit 200 km/h.
Předbíhají nás
V řadě okolních zemí se v uplynulých letech intenzivně investovalo do zvyšování maximální rychlosti vlaků a do zlepšování komfortu cestování. Nesrovnatelně více
než u nás. Vedle známých rychlovlaků TGV
ve Francii, a jednotek ICE v Německu, se do
boje s leteckou dopravou na linkách mezi
velkými městy pustilo například i Španělsko a Itálie.
Frecciarossa 1000
Nové jednotky Frecciarossa 1000, navržené pro komerční rychlost 360 km/h (na spojích s cestujícími), mají na vybraných úsecích v současné době povolenou provozní
rychlost 300 km/h. Díky pohonu 16 trakční-
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Zrychlujeme,
ale pomalu

mi motory o celkovém výkonu 9 800 kW dosahují vlaky tohoto typu, vyrobené ve spolupráci firem Bombardier a AnsaldoBreda,
zrychlení na 300 km/h za 4 minuty. Díky lehkým slitinám na bázi hliníku je dosažen výborný poměr hmotnosti a výkonu.
Sestava vlaku je 8 vozů o celkové délce
202 m, hmotnost vlaku činí 446 tun. Podvozky jsou použity typu Bombardier Flexx
Speed. Designu skříně vozů se ujalo studio
Bertone Design.
Projekt vysokorychlostních vlaků
Vysokorychlostní vlaky Frecciarossa provozované společností Trenitalia v pracovních
dnech zajišťují kolem 120 spojů po celé Itálii.
Vlaky Frecciarossa 1000 („rudý šíp“) představují nejnovější generaci trakčních vozidel.
Jsou zosobněním luxusu a rychlosti.
Mezi Římem a Milánem dosáhnou lepších
časů než letadla. V budoucnu budou zajišťovat i dopravu směrem do Švýcarska a dalších
zemí. Přejme si tedy, aby se podobnou cestou vydala železniční doprava i u nás.

 Nedrážní obzor

Rekreace pro členy OSŽ

Letošní zimu raději v Česku!
Vyberte si letošní zimní dovolenou v Česku.
Hotel Ostrý v Železné Rudě nabízí pro členy
OSŽ a jejich rodinné příslušníky zvýhodněné
pobyty za 250 Kč/noc. Hotel je umístěn 400 m
od zastávky vlaku ČD.
Akční nabídka platí na pobyty od 3. ledna
do 5. dubna 2021.
Šumava přímo vyzývá k lyžování a turistice. Od dálničně širokých sjezdovek, obsloužených moderními lanovkami v „alpském“
areálu Velký Javor až po loučky pro nejmenší. Město také upravuje 70 km běžkařských
stop, které navazují na další stovky kilometrů v NP Šumava. Možnost využití ski busu přímo od hotelu.
Více informací na stránkách:
www.rekreaceosz.cz, nebo na tel. 972 241 928
a 601 391 185.

BENEFITY pro členy OSŽ – PRÁVNÍ PORADENSTVÍ
POMOC v občanském (soukromém) životě
Odborové sdružení železničářů k realizaci rozšíření benefitů pro členy OSŽ (projednávaného na VII. sjezdu OSŽ) přistupuje k poskytování benefitů pro členy OSŽ v podobě právního
poradenství a právní pomoci v občanském
(soukromém) životě.
Bezplatnou prvotní právní poradu (v rozsahu
do 60 minut) poskytnou členům OSŽ při řešení
jejich problémů – záležitostí v občanském (soukromém) životě, vybrané advokátní kanceláře.
Právní pomoc (občan) je určena pro členy OSŽ, kteří jsou členy nejméně 1 rok
a zejména:
 jsou samoživiteli, samoživitelkami
 jsou na mateřské, rodičovské dovolené
 čerpají dlouhodobé pracovní volno pro
důležité osobní překážky v práci bez náhrady mzdy
 jsou v tíživé sociální situaci

Nedrážní obzor

 jsou v jiné situaci hodné zvláštního zřetele
 v ostatních případech
Právní pomoc (občan) se poskytuje v následujících oblastech:
 rodinné právo – např. manželské majetkové právo, rozvod, úprava poměrů k nezletilým dětem, výživné, péče o dítě apod.,
 vlastnické právo k nemovitostem a k movitým věcem – např. kupní smlouva, darovací
smlouva, nájemní smlouva, pachtovní smlouva, smlouva o věcném břemeni apod.,
 dopravní (silniční) nehody – např. obhajoba při obvinění v trestních věcech (resp.
z přestupku) v dopravě z nedbalosti, zastupování poškozených účastníků dopravních nehod (bolestné, ztížení společenského uplatnění, nároků náhrady nemajetkové újmy),
 dědické právo – např. právo na pozůstalost, závěť, odmítnutí/vzdání se dědictví, zru-

šení/odvolání závěti, dědická smlouva apod.,
 insolvence + exekuce – navržení způsobu řešení úpadku, příprava a zpracování insolvenčního návrhu na oddlužení, uplatnění exekuce, obrana proti exekuci,
 v ostatních oblastech práva.
Postup při poskytování právní pomoci
pro člena OSŽ:
1) telefonem nebo e-mailem kontaktuje
ESO OSŽ (+ 420 733 785 003 – v pracovní dny
od 7:00 do 16:00 hod.; oszusteso@osz.org) –
posouzení, zda se jedná o právní poradenství
v tomto rámci;
2) osobně kontaktuje ZV ZO OSŽ s žádostí
o poskytnutí bezplatné prvotní právní porady
nebo právní pomoci;
3) kontaktuje advokátní kancelář (dále rovněž „AK“) s doporučující žádostí ZV ZO OSŽ
a s členským průkazem OSŽ.
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Aktuální opatření v dopravě
Opatření se stále mění a tak se nabízí shrnutí
některých aktuálních opatření, které se nás týkají v dopravě.

nouzového stavu umožňují vyřadit vozidlo z
provozu podáním žádosti elektronickou formou na úřad. Značka se odevzdá později.

Platnost řidičských průkazů v době trvání
nouzového stavu se pohlíží na řidičské průkazy jako na platné. Platnost je ale vázaná pouze na dobu trvání nouzového stavu a platí na
území České republiky. Přesto doporučujeme s výměnou nečekat a průkaz si vyměnit.
Seznam všech obcí s rozšířenou působností,
kde je možné si řidičský průkaz vyměnit, je na
stránkách Ministerstva dopravy.

S účinností od půlnoci dne 21. září 2020
mají všechny osoby, které pobývaly déle než
12 hodin v posledních 14 dnech na území států, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19, povinnost vyplnit elektronický příjezdový formulář.

Stanice technické kontroly (STK) zůstávají v provozu, aktuální vládní opatření se na
ně nevztahují. Je tedy nadále možné provést
technickou kontrolu vozidel. Jízda bez platné
STK je brána jako přestupek.

Omezení některých vlakových spojů
Cestující mezi metropolí a Ostravskem budou moci i nadále využít osm vlaků Českých
drah v každém směru, a to expresy Ostravan

mezi Prahou, Ostravou a Žilinou, expresy Silesia a Cracovia mezi Prahou, Ostravou a Varšavou, resp. Krakovem a pár vlaků IC 517 / 516
mezi Prahou a Bohumínem.
Pendolina, která jezdí v kategorii IC mezi
Prahou a Karlovými Vary (IC 504/505), resp.
Františkovými Lázněmi (IC 512 / 515), pojedou
v těchto úsecích i po 28. říjnu bez omezení.
Regiojet omezuje některé spoje v mimošpičkových okrajových časech. Omezení se
týká linek z Brna do Bohumína a zpět, dále linek z Prahy do Bohumína a Havířova. Celkový
přehled omezených linek se dozvíte na webové stránce Regiojetu.

Autoškoly od pondělí 23. 11. jsou umožněny teoretické i praktické závěrečné testy. Klasický výcvik ale povolen není.
Ukládání značek do depozitu – Česká kancelář pojistitelů a Ministerstvo dopravy během

Dálniční známky pro rok 2021 jsou elektronické a již v prodeji
Nové elektronické dálniční známky, které začnou platit od 1. ledna 2021, si již mohou řidiči kupovat. Prodej začal o 31 dní dříve, než ji
mohou řidiči potřebovat. E-známky jsou k dispozici na webu edalnice.cz, pobočkách České
pošty a čerpacích stanicích EuroOil. Za první
den (1. 12. 2020) si lidé přes e-shop eDalnice
koupili 2398 e-známek v celkové hodnotě za
3.541.395 Kč.
„Spouštíme prodej elektronických dálničních
známek pro rok 2021 s měsíčním předstihem.
Po 25 letech tak od příštího roku nebude třeba
nic vylepovat na čelní sklo auta, vše se dá vyřídit jednoduše přes internet. Roční známka je navíc platná 365 dní a půjde ji koupit kdykoliv během roku,“ říká ministr dopravy Karel Havlíček.
E-známku lze pořídit na webu
w ww.edalnice.cz v počítači nebo mobilním

zařízení. Pro nákup stačí pouze zadat stát registrace a SPZ vozidla, vybrat druh e-známky a zvolit typ paliva. V případě zemního plynu či biometanu totiž platí snížené tzv. Eko
ceny (365 denní za 750 Kč, 30 denní za 220 Kč
a 10 denní za 155 Kč).
S novým systémem se také mění platnost
současných ročních známek. Ty již nebudou
pokrývat kalendářní rok, ale 365 dní od data,
které si motorista sám zvolí. Úhrada bude možná platební kartou či bankovním převodem.
K dalším výhodám systému patří to, že pokud bude uživatel chtít, může také požádat
o notifikace. Díky tomu mu přijde prostřednictvím e-mailu či SMS zpráva o blížícím se
konci platnosti e-známky.
Na poště i EuroOilu, stejně jako e-shopu,
obdrží zákazník potvrzení o zaplacení. Na

něm je vždy autorizační kód, pomocí nějž je
možné na webu edalnice.cz nastavit notifikace o konci platnosti e-známky i po nákupu na
obchodním místě. Totéž platí i o samoobslužných kioscích, které budou k dispozici od ledna 2021 především v příhraničních oblastech
nebo začátcích zpoplatněných komunikací. Ty
bude provozovat státní podnik CENDIS, který celý systém elektronických dálničních známek pro SFDI vyvinul.
Pro jízdu do konce prosince 2020 ještě řidiči budou používat či nakupovat papírovou
známku pro rok 2020, elektronická známka
pak platí od ledna 2021. Většina řidičů bude
novou elektronickou dálniční známku potřebovat až od února 2021, protože mají roční
papírovou dálniční známku 2020, která platí
do ledna příštího roku.

Krizový postup pro uzavírání pojištění odpovědnosti členů OSŽ
OSŽ doporučuje členům OSŽ a ZV ZO OSŽ
po přechodnou dobu zjednodušenou formu
(bez podpisu pojistníka – člena OSŽ) uzavírání pojistky u Pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání (dále rovněž „pojištění odpovědnosti“):
 členům OSŽ – NEPROVÁDĚT platbu své
pojistky osobně, ale bezhotovostním způsobem na účet ZO OSŽ nebo jiným dohodnutým způsobem. Provedenou platbu sdělit
ZV ZO OSŽ e-mailem (SMS nebo telefonicky, apod.);
– NEKONTAKTOVAT osobně členy ZV ZO
OSŽ kvůli podpisu na přihlášce.
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Podpis bude Vámi doplněn bezodkladně
po skončení zákazu volného pohybu osob
po ČR.
 ZV ZO OSŽ – provádět platbu za jednotlivé měsíce bezhotovostním způsobem na účet
HFO OSŽ – ústředí: 2000290369/0800 a jako
variabilní symbol je nutné uvádět číslo ZO
OSŽ bez pomlček.
– zasílat „Přihlášku k pojistné smlouvě“
(dále rovněž „přihláška“) e-mailem nebo poskytovatelem poštovních služeb na HFO OSŽ
–ústředí (nikoli osobně), pouze bez podpisů
pojištěných členů OSŽ (ostatní náležitosti budou vyplněny).

Po skončení krizového opatření vlády ČR
doručit na HFO OSŽ – ústředí bezodkladně
originály přihlášek s podpisy pojištěných.
Toto doporučení je zcela výjimečné a reaguje na krizové opatření vlády ČR zákazu volného pohybu osob a trvá pouze jen po tuto
dobu.
Po skončení zákazu volného pohybu osob
po ČR bude postupováno opět formou uzavírání pojištění odpovědnosti standardním
způsobem, tak jak se postupovalo do současné doby, před vyhlášením krizového opatření vlády ČR.
čerpáno z www.osz.org

 Nedrážní obzor

Vedení NeRV informuje		
Znáte svoje zaměstnání

aneb jazykové okénko

Do podvědomí českých zaměstnanců se dostávají anglické výrazy pro různé druhy režimů práce jako např. hot-desking, co-working, job-sharing, home-working nebo hybrid
workspace. Vyhovuje toto uspořádání nejen
firmám, ale i zaměstnancům?
Hot-desking, desk-sharing představuje
faktické fyzické sdílení pracovního místa, ne
pracovní náplň či pracovní pozici. Zaměstnanec při příchodu do kanceláře nemá stabilní
místo u stolu, ale zaujme jakékoliv volné pracovní místo.
Při uspořádání tohoto režimu práce musí
zaměstnavatel poskytnout zaměstnanci vlastní uzamykatelnou skřínku pro notebook
a pracovní pomůcky. V tomto případě se jedná o kombinaci práce v kanceláři a v terénu
(např. technik BOZP).
Co-working
Tento druh práce vyhovuje především podnikatelům. Jedná se totiž o sdílený pracovní
prostor, který si lze pronajmout na určité časové období. Jde především o kanceláře nejen
s kvalitním technickým zázemím, ale i o prostory pro relaxaci a možnost občerstvení.
Job-sharing
V tomto případě se jedná o sdílení konkrétní pozice více zaměstnanci, kteří pracují
na částečný pracovní úvazek. Jako příklad lze
uvést pracovní pozici recepční. Firma tímto
způsobem práce vyřeší pokrytí celé pracovní
doby, zefektivní práci a ušetří náklady.
Home-working nebo-li home office za
poslední měsíce zná spousta zaměstnanců
nejen v ČR. Firmy ušetří nemalé finanční prostředky a náklady na pronájmech a provozu
kanceláří. Zaměstnancům ve většině případech vyhovuje absence dojíždění do práce.
Hybrid workpace
Toto pracovní prostředí představuje kombinaci lidí pracujících z domova a zaměstnanců pracujících v kancelářích. Návrat všech zaměstnanců do kanceláře najednou není ve
většině případů možný, a proto firmy volí model pravidelného střídání se na pracovišti.
Závěrem lze dodat, že pro spoustu profesí
nelze tyto modely práce využít.
R.D.

Skanska použila
unikátní recepturu
na dálnici D1
Řidiči na dálnici D1 už mohou využívat poslední modernizovanou část úseku dálnice D1
mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem. Šlo
o nejproblematičtější část celé modernizace
D1. Ředitelství silnic a dálnic muselo ze stav-
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Bc. Renata Dousková, Miroslav Novotný
by vypovědět původní česko-italsko-kazašské
sdružení poté, co zde před dvěma lety došlo
k totálnímu kolapsu dálnice. Modernizaci nakonec převzala společnost Skanska za 1,398
miliardy korun. Řidiče však ještě čekají drobná omezení.
Skanska použila unikátní recepturu na
směs, po které nyní řidiči jezdí. Označila ji SC
0/32 C8/10. „Tuto recepturu vyvinula laboratoř společnosti Skanska před zahájením stavby. Použili jsme do ní velké množství asfaltového recyklátu frakce 0/32, který byl získán
z vybouraného asfaltového krytu D1 a upraven
na mobilní drticí a třídicí lince, dále přírodní kamenivo a jako příměs k cementu jsme použili
elektrárenský popílek z Chvaletic, což znamenalo nejen cenovou úsporu, ale především výrazné
snížení uhlíkové stopy,“ upřesnil manažer technologií Skanska Ladislav Vysloužil.

Železnice
pod Vítkovem
obtěžuje okolí hlukem
Čeká se na stanovisko hygieny
Nové železniční spojení v Praze nemá ani po
deseti letech od zprovoznění kolaudaci a vlaky po něm jezdí ve zkušebním provozu. Problém v posledních dnech znovu rozdmýchal
ombudsman Stanislav Křeček, který kritizuje
Drážní úřad za neustálé prodlužování zkušebního provozu pouze formou zápisu ve stavebním deníku.
Podle mluvčí Správy železnic stavba ke kolaudaci směřuje. Schází poslední dokument,
kterým je závazné stanovisko Hygienické stanice hlavního města Prahy k hluku. To doposud nebylo vydáno kvůli překročení limitů
hluku v žižkovské Příběnické ulici.
Tento problém se snažila řešit SŽ provedením dodatečných protihlukových opatření. Nyní probíhá závěrečné měření hluku na
celé stavbě a další postup bude určen jeho výsledkem. Ten by měl být znám v polovině listopadu.
Drážní úřad zatím naposledy povolil zkušební provoz na období od 1. července do
konce roku. Podle ombudsmana by nicméně
neměl být zkušební provoz neustále prodlužován, a už vůbec ne formou zápisu, nýbrž jedině skrze správní řízení. Drážní úřad nicméně namítá, že se řídí speciální úpravou, tedy
zákonem o drahách, který má přednost před
obecným stavebním zákonem.
Devítimiliardová estakáda mostů a tunelů pod vrchem Vítkovem byla dokončena
už v roce 2010, dosud ale není zkolaudována. Takto dlouhé čekání je přitom i na české poměry výjimečné. Správa železnic kvůli
hluku zvažovala i akustickou předstěnu na
fasádách domů, od tohoto řešení ale upustila pro nesouhlas památkářů a nemožnost sehnat vyjádření zahraničních vlastníků bytů.
M.N.

SIEMENS VECTRON –
IDEÁL PRO VELIM
Lokomotiva, která se ideálně hodí pro zkušební činnost na okruhu ve Velimi. Je čtyřsystémová, takže ji lze využívat i při testování vozidel na
napájení 1 500 V používaných v Nizozemí nebo
ve Francii. Pro rychlé testy na okruhu ve Velimi
má zvýšenou maximální rychlost na 210 km/h
a je vybavena nejvyšší úrovní zabezpečovače
ETCS dle specifikace Baseline 3, což vyhovuje
při testování systému ERTMS/ETCS.
Lokomotiva pro České dráhy byla vyrobena
v závodě Siemens Mobility v Mnichově-Allachu a společnost ji doposud využívala při testování. Českým drahám bude lokomotiva předána do konce letošního roku. Z 80 % bude
využívána ČD, a.s. z 20 % pronajata VUZ. Kromě jednotného evropského vlakového zabezpečovače ETCS bude vybavena GSM-R
a dálkovou diagnostikou. Lokomotiva disponuje jmenovitým trakčním výkonem 6 400 kW
a nejvyšší provozní rychlostí 200 km/h.
M.N.

Správa železnic chystá
architektonickou soutěž
na první terminál VRT

Konkrétnější obrysy získá už brzy první terminál vysokorychlostní železnice v Česku – nádraží Praha východ poblíž Nehvizd ve Středočeském kraji. Správa železnic aktuálně
připravuje otevřenou architektonickou soutěž na jeho podobu, vypsat ji hodlá letos na
podzim. Terminál bude součástí vysokorychlostní tratě Praha – Brno, respektive jejího prvního úseku vedoucího z Prahy-Běchovic do
Poříčan.
Cílem architektonické soutěže je nejen najít optimální řešení samotného vysokorychlostního terminálu s parkovištěm pro tři tisíce vozů a s propojením na autobusové linky
pražské a středočeské integrované dopravy, ale také ideově pojmout urbanismus širšího okolí a napojení na blízkou dálnici D11. Do
přípravy soutěže proto Správa železnic zapojila i zástupce samosprávy městyse Nehvizdy
a dalších okolních obcí. Na její průběh dohlédne Česká komora architektů.
Chystaný terminál bude sloužit jako snadno
dostupný nástupní bod pro obyvatele okresu
Praha-východ a dalších částí Středočeského
kraje a severovýchodu hlavního města. Terminál nabídne rychlé vlakové spojení pro pravidelné dojíždění do centra Prahy s cestovní
dobou okolo patnácti minut i atraktivní vysokorychlostní spoje do Brna, Jihlavy, Ostravy, Hradce Králové, Pardubic, Ústí nad Labem,
Drážďan nebo Vídně.
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Připravil Milan Sedlák

Kdy a jak je možné využít VOLNO z práce
Chcete-li čerpat volno nad rámec zákonem
stanovených čtyř týdnů, vždy záleží na tom,
k jakému účelu bude tato dovolená sloužit. Zákoník práce sice pojmy jako je placené a neplacené volno nezná, ale zmiňuje se
o osobních překážkách v práci, které by měly
být důvodem pro dočasné uvolnění ze zaměstnání, a to buď s náhradou mzdy, nebo
bez ní.
Zatímco důležité osobní překážky jako je
mateřská a rodičovská dovolená, ošetřování
dítěte mladšího než 10 let či dočasná pracovní neschopnost najdete v § 191 zákoníku práce, okruh a rozsah jiných důležitých osobních
překážek v práci na straně zaměstnance jsou
upraveny v nařízení vlády č. 590/2006 Sb.
Volno na svatbu
Pokud chystáte vlastní veselku, máte jako ženich či nevěsta nárok na dva dny pracovního volna, přičemž jeden z nich je placený, ale
za druhý vám již náhrada mzdy nenáleží. Paragraf na svatbu, jak někteří příslušné nařízení vlády označují, dále říká, že nárok na jeden
den placeného volna z důvodu svatby mají
i rodiče dětí, které se chtějí vzít. To ale samozřejmě platí i naopak. Jestliže do toho chtějí
praštit vaši rodiče, také můžete požádat o jeden den volna, ovšem bez náhrady mzdy či
platu.
Volno z důvodu narození dítěte
Další radostnou událostí, kdy můžete zaměstnavatele požádat o náhradní volno, je narození dítěte. Pracovní volno s náhradou mzdy či
platu vám náleží po dobu nezbytně nutnou k
převozu těhotné manželky (nebo družky) do
porodnice a zpět. Pokud se svou drahou polovičkou chcete být u porodu, dostanete volno neplacené.
Volno na pohřeb
Mezi další rodinné důvody, které představují překážky v práci na straně zaměstnance, patří úmrtí v rodině. Pokud jste přišli o manžela
či manželku, druha, družku nebo dítě, náleží vám dvoudenní pracovní volno s náhradou
mzdy a máte také nárok na jeden den placeného volna určený k účasti na smutečním obřadu člena rodiny.
Den volna s náhradou mzdy musí zaměstnavatel poskytnout také pro účast na pohřbu
rodiče, sourozence, tchýně, tchána, švagra,
švagrové, neteře, synovce, zetě či snachy. Pokud navíc toto poslední rozloučení organizujete, máte dle paragrafu na pohřeb v případě
potřeby nárok ještě na další den volna, abyste
mohli vše zařídit.
Po dobu nezbytně nutnou, nejvýše však
na jeden den, vás zaměstnavatel musí z práce uvolnit také v případě, že se chcete zúčastnit pohřbu některého z prarodičů (i prarodičů manžela) či vnoučat. To samé pak platí také
pro osoby, které s vámi v době úmrtí sdílely
společnou domácnost. Jestliže se staráte o zařizování pohřbu, náleží vám jeden den placeného volna navíc.
Kromě výše zmíněných případů vám
může zaměstnavatel poskytnout pracovní volno s náhradou mzdy či platu také pro
účast na pohřbu kolegy či kolegyně. Zaměstnance, kteří se posledního rozloučení zúčastní, však vybírá sám zaměstnavatel
a volno poskytuje pouze na nezbytně dlou-
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hou dobu, jež je k účasti na smutečním obřadu potřebná.
Jestliže potřebujete v práci doložit, že jste
se zúčastnili posledního rozloučení s blízkou
osobou, pohřební služba vám může vydat
potvrzení o účasti na pohřbu, které následně dodáte zaměstnavateli. Mějte však na paměti, že váš nárok na placené volno z důvodu pohřbu může být zrušen, a to v případě,
že jste měli za daný měsíc v práci neomluvenou absenci.
Návštěva lékaře
Pokud vás čeká pracovnělékařská prohlídka,
vyšetření nebo očkování, jež souvisí s výkonem vaší práce, dostanete od zaměstnavatele volno na nezbytně nutnou dobu. Nejste si jistí, co je myšleno onou „nezbytně
nutnou dobou“? Tento pojem zahrnuje nejen čas strávený přímo v ordinaci, ale i dobu
potřebnou k cestě do zdravotnického zařízení a zpět a čas strávený čekáním na dané vyšetření.
Jestliže vaše návštěva zdravotnického zařízení s výkonem práce nesouvisí, placené volno by vám měl zaměstnavatel poskytnout na
dobu nezbytně nutnou, ale pouze v případě,
že splníte několik podmínek. První z nich je
skutečnost, že se jedná o zdravotnické zařízení nejbližší vašemu bydlišti nebo pracovišti, které je schopné danou péči poskytnout.
Také by mělo mít podepsanou smlouvu s vaší
zdravotní pojišťovnou.
Chcete-li se kvůli ošetření či preventivní
prohlídce vydat na vzdálenější pracoviště,
máte nárok na volno neplacené. Pro potvrzení, že jste opravdu navštívili zdravotnické zařízení a podstoupili vyšetření či ošetření, je
nutná propustka k lékaři (lidově označovaná
také jako omluvenka od lékaře). Tu si nezapomeňte vzít s sebou, aby vám ji mohl doktor potvrdit.
Doprovod rodinného příslušníka k lékaři
Propustka z práce vás nemine ani ve chvíli,
kdy zajišťujete doprovod k lékaři některému
z členů vaší rodiny. Jestliže do zdravotnického zařízení doprovázíte manžela, manželku,
druha, dítě, rodiče, tchána, tchýni nebo prarodiče (i ze strany manžela), náleží vám placené volno po dobu nezbytně nutnou k vyšetření či ošetření daného člověka, maximálně však
na jeden den.
Bez náhrady mzdy si pak můžete vybrat volno ve chvíli, kdy potřebujete zajistit doprovod
k lékaři pro ostatní členy rodiny. Co se týče doprovázení zdravotně postiženého dítěte do
zařízení sociálních služeb, do školy či na internát, i zde má jeden z rodinných příslušníků nárok na placené volno po dobu nezbytně
nutnou (nejvýše však na 6 kalendářních dnů
v rámci jednoho roku). Neplacené volno pak
můžete čerpat při doprovodu dítěte do školského poradenského zařízení.
Volno na stěhování
Stěhujete se v zájmu zaměstnavatele na nové
místo? Pak vám náleží dva dny placeného volna, kdy můžete zajistit vše potřebné, co s přestěhováním souvisí. Z práce vás uvolní také
v případě přesunu do nového bydliště ve
vlastním zájmu, tentokrát se však podle paragrafu na stěhování bude jednat o dva dny volna neplaceného.

Volno na hledání
zaměstnání
Toužíte po změně zaměstnání? Pokud jste
dali výpověď, začali jste se rozhlížet po novém uplatnění a chcete se zúčastnit výběrového řízení, pohovoru či schůzky na úřadu
práce, vzniká vám nárok na neplacené volno. Během výpovědní lhůty si každý týden
můžete vybrat jeden půlden, po domluvě se
zaměstnavatelem se to však může změnit v
celý den jednou za 14 dní.
Volno placené ve stejném rozsahu vám
pak bude náležet v případě, že jste od zaměstnavatele dostali výpověď nebo končíte svůj pracovní poměr dohodou z důvodů,
které jsou uvedené v § 52 písm. a) až e) zákoníku práce. Pokud vám to odsouhlasí zaměstnavatel, pracovní volno je opět možné slučovat.
Dopravní zácpa či kalamita
Znemožnila vám cestu do práce dopravní
nehoda, nekonečná kolona nebo nějaká přírodní pohroma? Pokud jste se opozdili z důvodu přerušení či omezení provozu, máte
nárok na pracovní volno po dobu nezbytně nutnou. Platí to však pouze za předpokladu, že nebylo možné využít jiný dopravní prostředek, jenž by vám umožnil dorazit
do práce včas.
Volno ve veřejném zájmu
Kromě výše zmíněných případů vám musí
zaměstnavatel poskytnout neplacené volno
v nezbytně nutném rozsahu také v případě,
že se jedná o veřejný, obecný či společenský
zájem. Tím může být třeba výkon funkce poslance, senátora nebo člena zastupitelstva
územního samosprávního celku, dále také
účast na soudním jednání nebo třeba poskytnutí první pomoci.
Neplacené volno po dohodě
se zaměstnavatelem
Pokud nutně potřebujete uvolnit ze zaměstnání a nemáte již k dispozici dostatek dovolené, v souladu se zákoníkem práce je možné domluvit se s vaším zaměstnavatelem
také na dalších osobních překážkách v práci. Mezi nejčastější situace, kdy zaměstnanci žádají o čerpání neplaceného volna, patří
například tyto situace:
 zaměstnanec plánuje dlouhodobé cestování či pobyt v zahraničí,
 zaměstnanec již vyčerpal veškerou dovolenou, ale potřebuje další volno z osobních důvodů,
 zaměstnanec si našel sezónní práci,
 zaměstnanec se dlouhodobě stará
o nemocného člena rodiny,
 zaměstnanec potřebuje další volno po
skončení rodičovské dovolené.
Zda v těchto případech dostanete neplacené volno, nebo vás čeká odmítavá reakce,
záleží jen a pouze na vašem zaměstnavateli a případně také na interních předpisech.
Žádost o neplacené volno se nevyplňuje
do žádného předem daného formuláře. Obsah a forma vždy závisí na domluvě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.
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Rekonstruujeme, stavíme…
Rozhodli jste se zrekonstruovat byt, stavíte dům od základů nebo byste rádi přistavěli nové patro? V tom případě budete potřebovat zelenou od úřadu. Ne vždy je ale nutné
přímo stavební povolení. Některé úpravy lze
provést i po takzvaném ohlášení stavby, k jiným se můžete uchýlit dokonce i bez vědomosti úřadu.
Stavba s sebou přináší pořádný kus práce.
Kromě starostí kolem stavby jako takové vás
totiž čeká také obíhání úřadů, což může být
v důsledku zdlouhavější než samotná stavba.
Dříve, než se do práce pustíte, je totiž třeba
získat stavební povolení, s kterým souvisí nemalá byrokracie. Dobrou zprávou je, že v případě menších zásahů si vystačíte i s „pouhým“
ohlášením stavby a v některých případech
můžete stavět i bez vědomosti úřadů.
Podrobnosti všech typů staveb, kterých se
stavební povolení či ohlášení stavby týká, naleznete ve Stavebním zákoně č. 183/2006 Sb.
Stavba bez stavebního povolení
či ohlášení
Některé drobné rekonstrukce lze samozřejmě
provádět i bez povolení úřadu. Před tím, než
s opravami či výstavbou začnete, se proto vyplatí si ověřit, zda cestu na stavební úřad neabsolvujete zcela zbytečně.
Obecně lze bez vědomí stavebního úřadu
zhotovovat drobné stavby kolem rodinného
domu. Zpravidla se jedná o opěrné zdi do výšky 1 metru nebo oplocení do výšky 2 metrů.
Tedy za předpokladu, že nehraničí s pozemní
komunikací či veřejným prostranstvím. Jako
stavba bez povolení smí být na zahradě rovněž postaven až 5 metrů vysoký skleník o maximálních rozměrech 40 m2. Musí být ale umístěn minimálně 2 metry od hranice pozemku.
Na svém pozemku můžete dále postavit
také stavby o maximální rozloze 25 m2. Ty mohou mít jedno nadzemní podlaží a nesmějí
být vyšší než 5 metrů, popřípadě mohou být
podsklepené až do hloubky 3 metrů. Nezapomeňte na to, že v těchto stavbách nesmíte skladovat žádné hořlaviny a výbušniny, jejich užívání musí navíc souviset s užíváním
domu, nesmí tedy sloužit například k podnikání. Další komplikací je, že stejně jako ostatní

stavby i tyto musí být nejblíže 2 metry k hranici pozemku, po jejich postavení musí být rovněž polovina pozemku schopna vsakovat dešťovou vodu.
A jak je to se stavbou bazénu? Bez stavebního ohlášení či povolení smíte na svém pozemku stavět bazén o rozloze 40 m2. Opět musí
být umístěn nejblíže 2 metry od hranice pozemku, a to včetně jeho technického zařízení. Povolení nepotřebujete ani v případě, že
se chystáte měnit vedení technické infrastruktury, bez souhlasu stavebního úřadu však nesmíte změnit i její trasu.
Ohlášení stavby
Ohlášení stavby je vlastně taková zjednodušená verze stavebního povolení, která je určená
jak pro rodinné domy a byty, tak pro rekreační
objekty a jejich přístavby. Řešit pomocí něj lze
ale celou řadu dalších staveb. Oproti stavebnímu povolení má tu výhodu, že díky němu
můžete zpravidla začít stavět rychleji, zároveň je ale nutné počítat s tím, že se nevyhnete územnímu řízení. Ohlášení stavby se navíc
nehodí v momentě, kdy máte špatné vztahy
se svými sousedy, jeho vyřízení totiž vyžaduje jejich souhlas.
A v jakých konkrétních případech si se stavebním ohlášením vystačíte? Například v případě staveb pro bydlení a rekreaci. Podmínkou však je, aby měly nanejvýš jedno
podzemní podlaží do hloubky 3 metrů, dvě
nadzemní podlaží a podkroví. Dále lze s jeho
pomocí měnit již stojící stavby, tedy stavět přístavby a nástavby. Vždy ale musí být zachovány zmíněné parametry hloubky a výšky. Rovněž lze provádět změny stavby, které:
 nezasahují do nosných konstrukcí,
 nemění vzhled stavby,
 n evyžadují posouzení vlivů na životní
prostředí.
Na ohlášku, jak se ohlášení stavby lidově
říká, se můžete spolehnout i v případě, že stavíte opěrné zdi do výšky 1 metru, které hraničí
s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi či veřejným prostranstvím.
Stavební povolení
Stavební povolení budete potřebovat v momentě, kdy bude vaše výstavba či rekonstrukce zasahovat do nosných konstrukcí bytových
domů. Budete o něj muset požádat také v případě, kdy při stavbě na pozemku určeném
k bydlení či rekreaci překročíte podmínky
pro ohlášení stavby. Stavební povolení budete rovněž potřebovat v momentě, kdy se vám
nepodaří sehnat sousedy, aby podepsali souhlas s plánovanou stavbou, či v případě, kdy
se rozhodnete postavit studnu, nebo ji budete rekonstruovat a prohlubovat.
Územní souhlas
V případě nástaveb a přístaveb hraje důležitou roli také takzvaný územní souhlas, kte-

Nedrážní obzor

rý započetí prací musí
vždy předcházet. Někdy bývá potřebný i v momentě, kdy se jedná o stavbu bez nutnosti stavebního povolení či ohlášení. V případě rodinných domů
bývá zpravidla součástí procesu ohlášení stavby. O územní řízení není naopak třeba žádat
v momentě, kdy stavbu nezvyšujete ani nerozšiřujete.
Jak vyřídit stavební povolení
krok za krokem
Dříve než budete mít hotový návrh stavby, vydejte se s nákresem od architekta či projektanta a studií stavby na stavební úřad a orgán
územního plánování. Tam s úředníky prodiskutujte, zda bude vůbec možné stavbu tohoto stylu zahájit. Vyhnete se tak případným
nedorozuměním a budete mít jistotu, že úředníci čtou váš plán stejným způsobem jako vy.
Se stejnými dokumenty pak navštivte také
krajskou hygienickou stanici a odbor životního prostředí příslušné obce s rozšířenou působností. Bez povolení těchto orgánů vám
stavební úřad povolení nevydá. Pokud se nacházíte v památkově chráněné oblasti, nezapomeňte zavítat také za úředníky, kteří mají
ochranu památek na starost.
Pokud je to alespoň trochu možné, zajděte za sousedy a sdělte jim svůj záměr. Ačkoli
nemají při udělování povolení právo veta, jejich případný nesouhlas by celou stavbu mohl
značně protáhnout. Jejich souhlas si nechte
podepsat, ať jej máte k dispozici v písemné
podobě. Stejně tak učiňte i v případě úředníků. Jedna věc je, že se na něčem ústně domluvíte, bez písemného potvrzení ale může dojít
k nedorozuměním či účelovým změnám.
K samotné žádosti o stavební povolení využijte formulář, který je k tomuto účelu určen zákonem. Konkrétní dokument naleznete
ve vyhlášce č. 503/2006 Sb., přesněji v příloze č. 9.
Připravte se na to, že získání stavebního povolení může nějaký čas trvat. Úřady by sice
měly každou žádost vyřizovat bez zbytečného odkladu a rozhodnutí vydat v případě řízení do 60 dnů, nebo případně 90 dnů, zpravidla se tak ale neděje. Je to částečně dáno tím,
že se do této lhůty nezapočítává čas, který je
nezbytný pro získání závazného stanoviska.
Lhůtu rovněž prodlužují různé úpravy žádosti či prosby o její doplnění. Problém v tomto
případě představují i sousedé, kteří s výstavbou nesouhlasí.
Vyhráno nemáte ani ve chvíli, kdy stavební úřad rozhodne ve váš prospěch. Každý
z účastníků řízení má totiž dalších 60 dní na
odvolání. S jakým časem tedy počítat? Za ideálních podmínek zhruba půl roku, častější je
ale bohužel ta komplikovanější varianta. V takovém případě vám získání povolení zabere i celý rok.
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Covidové zamyšlení

Milan Sedlák

Žít, nebo mít
pseudosvobodu…?

Ležím pod přikrývkou, lomcují se mnou vysoké horečky, patřím k ohrožené skupině, jsem
covid pozitivní a náladu mi ani trochu nezvedají záběry z demonstrací proti vládním opatřením, které při tom sleduji v televizi.
Původně jsem o covidu chtěl psát se mnou
obvyklým humorem, ale ani trochu mi to nejde.
Chtěl jsem všem čtenářům s covidem v zádech
zvednout náladu, ale řada okolností mi setřela
humor s prstů, které jinak svižně pobíhají po klávesnici počítače a tvoří občas i s humorem.
Nechci hodnotit demonstranty, mohou mít
jakékoliv pohnutky, ale musím přiznat, že mě
nazvedl zapšklý senior, bývalý lídr a představitel státu v nejvyšších funkcích, jakých je možno v našem státě dosáhnout. Na utahování
opasků, i když to k ničemu pozitivnímu nevedlo, jsem mu ještě skočil, na jeho obstrukce, na jeho nevraživost vůči nošení roušek už
mu skočit nemohu. A souhlasím s těmi, kteří mu dali přezdívku „pantáta bezrouška“. Je
to naprostá nehoráznost a jen matně uvažuji,
kam by nás asi s tímto přístupem přivedl, kdyby ještě měl onu bývalou moc.
Já vím, to už zavání politikou a čtyřicítky horečky mě neopravňují zaplést se do hlubokomyslných úvah. Raději přidám něco ze života
a bohužel, opět to nebude veselé.
Nedávno snad všemi médii proběhla zpráva o smrti mladé jihlavské zdravotní sestry Kateřiny Šestákové, po které zůstala sama samotinká její sedmiletá dcera Anetka. „Měla
estetické cítění, které bylo vidět i na tom, jak si
zařídila domeček a zahradu okolo něj. Z legrace jsme jí říkali, že by se tím měla živit. Vyráběla
také vánoční věnce a dekorace na malé vesnické
trhy a vždy nám krásně vyzdobila celé oddělení. Její buchty a sladkosti byly úžasné,“ píše se v

oznámení na facebooku, pod kterým jsou podepsaní ředitel nemocnice Lukáš Velev a náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Jarmila
Cmuntová.
Brněnská lékařka Lenka Doležalová u této
příležitosti uveřejnila otevřený dopis, ve kterém kritizuje odmítače roušek právě v reakci
na úmrtí této mladé sestřičky na covid-19. „Jakým právem žádáte, aby zdravotníci za vaši rádoby svobodu platili vlastním zdravím a vlastními životy?“ ptá se jich v dopise, který zveřejnil
Lékařský odborový klub.
A můžeme se přesunout třeba do Ostravy a poslechnout si názor sanitářky Ivety Košařové:
„Lidé jsou oproti jaru jiní, už nemají takový
strach. Berou sami sebe tak, že oni mají covid
a pohlíží na nás jako na poskoka. Dokonce nás
titulují i služkami. Jsou vulgární a arogantní, ale
i to bohužel k naší práci patří,“ popsala současnou situaci sanitářka Košařová, která v nemocnici pracuje přes 21 let.
Že to nemají zdravotníci v době covidové
ani trochu lehké, mohu posoudit osobně. Nejen z návštěv lékařských zařízení, ale s onou
zemřelou zdravotní sestrou jsem se znal také
osobně. V jejích sms převládala nekonečná
únava… a posléze zmar. Nepomohla ani její
mimořádná osobní síla.
„Jaké je to v práci? Ani nevím… snad to vyjádří jediné slovo – katastrofa!“ „Jsem po čtvrté dvanáctce po sobě, zalehla jsem, ale spánek
nepřichází…“ „Snažím se covidu vyhýbat, jak
jen to jde, ale nevím, je to tu všude kolem nás…“
„Mám ho a mám drastický průběh!“ Na moje
„Bojuj!“ už přišla jediná a poslední odpověď:
„Bojuji!“ Bojovala… a bohužel svůj boj nevybojovala…

V NeRV OSŽ působí Železniční zdravotnicví,
které sdružuje desítky pracovníků v první linii a tedy také stejně ohrožených. Bohužel na
ty ambulantní ani nevyšly vyplácené odměny,
nikdo s nimi nepočítal, přestože jsou na tom
stejně jako ti ostatní. Dodejme jim tedy alespoň duševní sílu, aby měli pracovní pohodu,
jakou si zaslouží!
Už snad není divu, proč mé covidové zamyšlení tentokrát nepůsobí humorně. Přesto
bych vám rád však nějaký optimismus vlil do
žil. Zkusím to slovy českého imunologa profesora Zdeňka Hela, který působící na lékařské fakultě University of Alabama. Ten radí, jak
zvládat pandemii koronaviru takto:
„Především je třeba dodržovat všechna opatření zavedená vládou. Je nutné si uvědomit, že
odstup dva metry je umělé číslo. Aerosolová infekce se přenáší i na podstatně větší vzdálenost
a vydrží ve vzduchu déle než kapénková. Snažte se vyhýbat lidem, hromadné dopravě a výtahům. Odložte návštěvy zdravotnických zařízení, není-li to nutné. Buďte k sobě ohleduplní.
Pokud uvidíte někoho bez roušky, slušně mu připomeňte její nutnost, ale nenadávejte mu. Pokud se necítíte dobře a máte jen mírné příznaky
nachlazení, prosím, zůstaňte doma. Nerozšiřujte konspirační teorie a věřte expertům. Posilujte imunitní systém, jezte vitamíny, snažte se
být co nejvíce na slunci, abyste získali co nejvíce vitamínu D. Sportujte v přírodě, kupte prarodičům mobil či tablet a buďte s nimi v kontaktu
přes internet. Na jaře bude lépe. Ale ze všeho nejdůležitější rada – nepropadejte špatné náladě.
Deprese zvyšují hladinu kortizolu a dalších faktorů, které snižují vaši imunitu. Pamatujte – virus nemá šanci. Společně ho porazíme!“

Ministerstvo zdravotnictví informuje
Pracoviště patří k velmi častým místům nákazy, neboť zde dochází k velké koncentraci lidí
z různých prostředí na dlouhou dobu, a proto je zde potřeba dodržovat zvýšená hygienická opatření.
Dodržujte 2 m rozestup od ostatních lidí
a pravidelně si myjte či dezinfikujte ruce. Na
pracovišti také platí povinnost mít roušku.
Vnitřní prostory pracoviště také pravidelně
větrejte.
Zaměstnavatel je povinen zajistit dezinfekční prostředky a umístit je u často dotýkaných předmětů. Také je nutné provádět
častou dezinfekci těchto ploch, zejména jde
o kliky, zábradlí, nákupní vozíky, výtahy, stoly apod.
V obchodech s potravinami je provozovatel povinen poskytovat bezplatně zákazníkům jednorázové rukavice nebo podobné
prostředky na ruce (např. mikrotenový sáček).
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Dostatek ochranných prostředků musí zajistit
i pro své zaměstnance.
Vláda vyzvala všechny zaměstnavatele,
u kterých to charakter práce a provozní podmínky umožňují, aby se se svými zaměstnanci dohodli na práci z domova. V současné
době se také doporučuje podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance, případně další nástroje uvedené v kolektivní smlouvě. Dále žádá omezit výkon těch prací, které
nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele.
Úřední hodiny na úřadech se omezují na
2 dny v týdnu na 5 hodin. Které konkrétní dny
to jsou, najdete na úřední desce daného úřadu. Preferujte písemný a telefonický kontakt
před osobní návštěvou úřadu. Pomůžete tak
snížit riziko nákazy Vás i osob ve Vašem okolí.
Pro účely online komunikace s úřady si také
můžete bezplatně zřídit datovou schránku.

Datovou schránku lze zřídit na jakékoliv pobočce Czech POINT. Pokud máte eObčanku,
datovou schránku si lze zřídit online. Po dobu
nouzového stavu jsou datové schránky v provozu zdarma.
Osobně vyřizujte jen nezbytné záležitosti. Pokud už jdete na úřad osobně, je nutné mít po celou dobu roušku, dezinfikovat
si ruce a dodržovat rozestupy. Dodržujte odstupy nejen ve frontě, ale i při komunikaci
s úředníky.
Před návštěvou je dobré nejprve na úřad
zavolat, ujistit se, že je opravdu nutné jít na
úřad fyzicky, a případně si i domluvit konkrétní termín návštěvy. Vyhnete se tak rizikovému čekání ve frontě. Všechny dokumenty zasílejte primárně elektronicky či
poštou.
Zvýšená hygienická opaření musí dodržovat i zaměstnanci úřadu mezi sebou.
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O zdraví... 		
Vážení pánové, i dámy se mohou přidat.
Své intimní partie vnímají muži pouze v souvislosti se sexuálními prožitky. Jenže onemocnění a
rakovina intimních partií je stále častější. Postihuje čím dál mladší muže.
Penis patří k nejcitlivějším místům mužského těla. V dnešní době se stále častěji a více mužů
potýkají s poruchou erekce. Problém, který se
nahlas moc neřeší. Příčina může být funkční, psychická, biologická, sociální, partnerská. Rozdělení na poruchu kompletní a neúplnou. Občasné
poruchy erekce jsou zcela běžné a nemusí se léčit.
Pokud problém trvá delší dobu, stav se nelepší,
ale zhoršuje, je na místě vyhledat odbornou péči.
Zjistit příčiny a podle toho léčit. U mužů nad 40 let
vzniká problém s erekcí až u 52 % případů. Léčba
záleží na příčině, provádí se psychoterapie a farmakoterapie. Pozor na různé reklamní triky, lákající ke koupi různých doplňků stravy, které mohou
zlepšit sexuální život, ale neřeší příčinu.
Priapismus – dlouhodobá bolestivá erekce, není vyvolána sexuálním vzrušením. Postižena jsou topořivá tělesa. Stav musí být akutně léčen, může vést k trvalé ztrátě schopnosti erekce.
Příčina *primární (není zjistitelné), a *sekundární (aplikace léků injekcí do penisu, nežádoucí účinek některých léků, některá onemocnění krve,
úraz penisu). Podstatou je zvýšení průtoku krve
penisem, nebo dlouhodobé znemožnění odtoku
krve z penisu. Rizikem je vznik krevních sraženin
v topořivých tělesech, vede k trvalé ztrátě erekce.
Léčba je konzervativní – chlazení ledem, nabodnutí penisu a odsátí městnající krve. Při neúspěchu konzervativní léčby je nutný rychlý chirurgický zákrok.
Předkožka slouží jako ochrana penisu a zevního ústí močové trubice před poškozením. Udržuje standardní citlivost konce penisu.
Fimóza – zúžení vstupu do předkožkového vaku způsobené zhrubělým vazivovým prstencem kůže. Není možné přehrnout předkožku
přes žalud penisu. Léčba je chirurgické odstranění předkožky. Je důležité dodržovat bezpečný sex
a správnou hygienu.
Parafimóza – akutní stav, prstenec fimózy je
přetažen přes žalud penisu a nelze jej vrátit zpátky. Dochází k otoku zaškrceného konce penisu,
nedokrvení, bolest. Vyžaduje urgentní ošetření.
Kondylomata accuminata – virové onemocnění způsobené papilomaviry. Přenáší se pohlavním stykem. Je diskutován vliv na vznik karcinomu penisu a děložního čípku. Léčba – speciální
krémy, chirurgické a laserové zákroky, kryoterapie
tekutým dusíkem.
Balanopostitida bakteriální či kvasinková –
zánět předkožkového vaku. Jde o bolestivou afekci penisu se zarudnutím a výtokem hnisu z předkožky. Vzniká při nedostatečné hygieně penisu.
Varlata představují nejcitlivější část mužského těla.
Spermatokéla patří mezi nádorové onemocnění. Jedná se o nezhoubnou cystu, nachází se
nad či za varletem. Objevuje se v každém věku.
Dosahuje různých velikostí, nepřesahuje 1cm. Obsahem jsou spermie, hromadící se tekutina. Je zcela bez příznaků, nebolí, nečiní větší potíže. Neléčí
se, pozoruje se. Obsah cysty lze vysát či celou cys-
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tu chirurgicky odstranit.
Hydrokéla – nahromadění čiré jantarové tekutiny v obalech varlete. Vzniká pomalu, v průběhu několika let, v důsledku poškození cévního
zásobení varlat při zánětu, nádorovém onemocnění, úrazu varlete. Klinické příznaky – zvětšení
obsahu obalu varlat. Netrpí žádnou bolestí, není
zvýšená teplota, není patrná krev v moči, nejsou
problémy s močením. Léčba – operační řešení,
vypuštění obsahu a úprava obalů, když způsobuje muži bolesti či nepohodlí. Někdy se přistupuje k punkci, odsátí obsahu. Riziko opětovného naplnění.
Varikokéla – rozšíření cév ve varlatech. Řadíme do stejné skupiny onemocnění jako křečové žíly či hemoroidy. Postihuje asi 15% mužů, objevuje se kolem puberty. Vzniká většinou na levé
straně. Klinické příznaky – táhlá bolest v oblasti varlat, zvýšená teplota varlat, zhoršení tvorby
spermií, snížená sekrece mužských hormonů, poruchy erekce a ejakulace. Léčba je operativní, přerušení, odstranění cévního svazku.
Zánět varlat je vzácné onemocnění. Bývá následkem zánětu nadvarlat, rozšíří se i do varlat.
Je způsoben pohlavně přenosnými bakteriemi u sexuálně aktivních mužů, ve věku 15 až 35
let, často střídajících sexuální partnerky. Klinické příznaky – nepříjemný pocit a bolesti, zvětšení a ztuhnutí varlete, pálení a řezání při močení.
Kůže je citlivá na dotek a napjatá. Horečka. Krev
ve spermatu. Léčba antibiotiky, klid na lůžku, pitný režim. Pomáhá studený obklad.
Torze varlat – protočení varlete uvnitř váčku
kolem své cévní stopky, jedná se o přerušení přívodu krve do varlete. Jeden z nejnebezpečnějších
akutních stavů. Varle do 4 až 6 hodin odumírá.
Představuje nejbolestivější mužské onemocnění, je tisíckrát bolestivější než pověstné „kopnutí
do koulí”, na 4. příčce nejextrémnějších bolestí na
světě, dokonce i před porodem. Klinické příznaky – obrovská, náhlá, prudká bolest varlete vystřelující do třísla, otok a zarudnutí šourku. Únava,
nevolnost, malátnost, zvracení, bledost, horečka,
schvácenost, zánět. Léčba – operační revize, varle
je přetočené, umožní se krevní zásobení, provádí
se fixace varlete k vnitřní stěně šourku. Důležitým
faktorem úspěšné léčby je čas. V případě dlouhého vyčkávání může varle zcela odumřít.
Přiškrcení cévy ve varleti samotném nebo v
chámovodu. Při sportu, při dlouhém sezení, při
hodinách strávených na kole, při žhavém sexu.
Klinické příznaky – může být nebolestivé, mírná až ta nejhorší bolest, srovnatelná torzí varlete.
Otok varlete, mírná změna barvy, zarudnutí, velká
bolest na dotyk, citlivost. Únava, nevolnost, malátnost, zvracení, bledost, horečka, schvácenost,
zánět. Léčba – většinou nemusí být žádná složitá. Dodržovat klidový režim, dostatek tekutin, vyčkat, až si s problémem tělo samo poradí. Pokud
jsou příznaky závažnějšího charakteru, operativní
léčba – přiškrcenou cévu odstranit či zprůchodnit.
Kožní onemocnění varlat. Zapařená varlata
– zejména v létě. Hodiny strávené ve vlhkých plavkách, vysoké teploty, vyšší vlhkost a větší potivost.
Klinické příznaky – zarudnutí, svědění, vyrážka,
pálení a řezání při močení. Varlata citlivější na dotek, nepříjemný pocit v těsném spodním prádle.

Léčba: První pomoc
je dětský pudr – úleva
od prvotních příznaků
svědivé vyrážky v záhybech kůže, zabrání se
dalšímu šíření. Vyhýbat
se těsnému spodnímu prádlu. Po koupání v bazénu či moři se okamžitě převleknout do čistého
a suchého spodního bavlněného prádla. Nikdy
nenechávejte intimní partie zapařit v plavkách.
Nesedět v propoceném prádle. K intimní hygieně
používat jen neparfémovaná a šetrná mýdla, určená pro intimní hygienu.
Ekzém varlat – chronický svědivý kožní zánět, alergického (na prací prášek, intimní gel)
i nealergického původu. V jakémkoliv věku. Klinické příznaky: zánět, suchost, zarudnutí na povrchu kůže. V akutní fázi výskyt svědivých, začervenalých ložisek, s mokvajícími puchýřky. Pro
chronickou formu je typické zhrubnutí a barevné změny kůže. Léčba – postiženou pokožku dostatečně hydratovat, zejména po sprchování. Nosit pouze bavlněné spodní prádlo, nekoupat se ve
vodě teplejší než 36°C, používat vhodné sprchové
gely šetrné pokožce. Antihistaminika k potlačení alergické reakce. V těžších případech se lokálně
podávají kortikoidy.
Plíseň na varlatech – mykóza, způsobená mikroskopickými houbovitými mikroorganizmy,
kterým se daří v teplém a vlhkém prostředí, vlivem vlhka a tepla pokožka změkne. Objevuje se
v tříslech, přímo na varlatech a v jejich záhybech.
Klinické příznaky – svědění a pálení kůže, olupování, zarudnutí. Kůže je vysušená, šupinatá, tvoří se puchýře a prasklinky. Léčba – antimykotika,
zabraňují růstu a dalšímu množení hub. Lokálně
masti, krémy a roztoky s antimykotiky.
Vyrážka na varlatech – může se jednat o pohlavně přenosnou nemoc i o kožní onemocnění.
Na kůži se objeví začervenalé místo, pupínky, skvrny. Příčiny jsou různé. Vyrážka sama zmizí, jestli trvá déle než týden, je vhodná konzultace
s lékařem. Klinické příznaky – svědění, červené
vřídky, pupínky a puchýřky, kožní zarudnutí, skvrny. Kůže je suchá, nepříjemně svědí a často praská. Svědění nutí postiženého ke škrábání postižených míst. Léčba – nemýt varlata běžným
mýdlem, používat speciální intimní gely, sprchování ve vlažné vodě, po koupeli ošetření kůže
zvláčňujícím krémem, kůži neškrábat. Používat
vlastní ručník, ručník s nikým nesdílet. Udržovat
kůži suchou, důkladně se po koupeli osušte. Nosit
jen bavlněné a prodyšné spodní prádlo.
Diagnostika onemocnění intimních partií:
Základní pohovor s pacientem zahrnující dobu trvání potíží, přidružené choroby, rodinou anamnézu. Vlastní klinické vyšetření pohledem a pohmatem. Laboratorní vyšetření krve, vyšetření moči, u
mužů nad 50 let preventivní vyšetření PSA – prostatického specifického antigenu. Ultrazvukové vyšetření.
Intimní zdraví je tím největším darem, co
člověk má, proto jej nikdy nepodceňujte.
Zdraví máme jen jedno a je krásné si je užívat.
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silvestrCovidoviny

Periodická tabulka prvků
Učitelka vyčítá ve škole žákům, že se nenaučili znát periodickou tabulku prvků:
„Když mi bylo tolik, kolik je teď vám, uměla jsem nazpamět nejen názvy, ale i atomové hmotnosti!“
Jeden z žáků s nevinnou upřímností odpovídá: „No jo, paní učitelko, ale tenkrát jich
ještě bylo děsně málo!“

Jedno ráno o dovolené se manžel vypravil
na loďce lovit ryby. Po několika hodinách ho
to omrzelo a vrátil se zpět. Na břehu jej už
čekala manželka, která se rozhodla také vyplout s loďkou na jezero. Kousek veslovala,
zakotvila, vzala si knihu a začla číst.
Za chvilku se na motorovém člunu objevil strážce parku, ve kterém se jezero nacházelo.
Oslovil ji: „Dobré ráno, milostivá paní. Co
tu děláte?“
„Čtu“ odpověděla a pomyslela si pro sebe:
není to snad vidět?
„Nacházíte se ale v zóně, kde je zakázáno
lovit ryby.“
„Ale já přece ryby nelovím, to přece vidíte.“
„Hmmm, ale máte s sebou kompletní výstroj. Musím Vás odvést a dát Vám pokutu!“
„Když to uděláte, obviním Vás ze znásilnění!“ odpověděla rozzlobená žena.
„Ale já jsem se Vás ani nedotknul!“
„Hmmm, ale máte s sebou kompletní výstroj!“
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Jaká zvířata mají ženy nejraději?
Lišku za krkem – jaguára v garáži – tygra
v posteli – vola na služební cestě!

Po které mužově straně má jít žena?
Po té vzdálenější od výkladních skříní!

Had v ráji svádí Evu: „Evo, vezmi si jablko,
poznáš rozdíl mezi dobrým a zlým.“
Eva: „nevezmu.“
Had: „vezmi si jablko, budeš jako bůh.“
Eva: „nevezmu.“
Had se zamyslí a říká si „vždyť je to ženská.“
A povídá jí: „Evičko, vezmi si jablíčko, nejsou
v něm žádné kalorie.“
Chramst...

Muž myslí na budoucnost
Jak muž dokazuje, že myslí na budoucnost?
Koupí dvě basy piva místo jedné.

Problém COVID
vyřešen!
Facebook nám nabízí:
Problém s testovací kapacitou se dá přece vyřešit jednoduše. Vzhledem k tomu,
že ztráta čichu je jedním z příznaků onemocnění, prostě zakážu všem lidem si
mýt nohy a měnit ponožky. Komu by to
přestalo vadit, je nemocný a šup do dobrovolné izolace. Testy by byly zbytečné
a měli bychom oficiálně krásnou nulu.
Navíc by se lidé díky všudypřítomnému
zápachu neshromažďovali a pokud ano,
tak ne v uzavřených místnostech, což by
zamezilo dalšímu přenosu. Do měsíce
máme pokoj a jsme zase ok!
Policajti vyfasují nové baterky. Svítí s nimi,
blikají, až jeden z nich přijde na zajímavý
problém. Jdou s ním za náčelníkem: „Podívejte, náčelníku, když rozsvítím baterku, objeví se kužel světla.“
„Hmmm...“
„A teď zhasnu a on zmizí. Kde je? Kam zmizel?“
„Hmmm, zajímavé. Zamyslím se nad tím
a dám vám vědět.“
Druhý den si je náčelník nechá zavolat
a říká: „Chlapci, přišel jsem na to. Včera večer
jsem vyhnal ženu a děti, všechna okna a dveře
zajistil a pozhasínal celý dům. Rozsvítil jsem
baterku – objevil se kužel světla. Zhasnu – kužel světla zmizel. Začal jsem ho všude hledat
a víte kde byl? V ledničce.“

ČD Cargo a České dráhy mají opět nové vedení. Jakpak a na jak dlouho se tentokrát
dokáže usadit?
Mozek a penis
Bůh: „Jak sis Adame jistě všiml, daroval
jsem ti mozek a penis.“
Adam: „Ano?“
Bůh: „Je v tom ale háček. Dal jsem ti pouze tolik krve, abys nemohl používat oba najednou.“

Přítelkyně se ptá přítele: „Karle, proč máš
tak velké oči?“
Přítel: „Protože, když jsem byl malý, tak
jsem hodně ale hodně plakal!“
Přítelkyně: „Škoda, že jsi raději víc nečůral!“

Železnice instaluje na nádraží nové úsporné
osvětlení.

 Nedrážní obzor
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Pozor na nebezpečný virus!
Dopis na facebooku mnohým adresátům
otevřel oči – pro některé však už bylo příliš pozdě… berte to jako varování!

„V naší republice si umíme vážit každého
občana…!“
Proč se hurikánům dávají ženská jména? Když přicházejí tak jsou vlhké a divoké a když odcházejí tak s sebou berou dům,
auto...

Žena je jako košile. Až když ji máš na krku,
víš, co je to za číslo.

Niagarské vodopády
Průvodce říká: „Kdyby dámy na chvilku
zmlkly, slyšeli bychom řev vodopádů.“

„Kam s tou vodou, pane poslanče?“
„To aby si občané nemysleli, že pijeme víno
a kážeme vodu!“

Nedrážní obzor

„Dobrý den, loni jsem provedl upgrade P ŘÍTELKYNĚ 1.0 na verzi MANŽELKA
1.0 a nový program nečekaně spustil proces DĚTI, s mimořádně velkou spotřebou
paměti a systémových zdrojů. V manuálu není tato funkce zmiňována. Mimo to
Manželka 1.0 také zasahuje do ostatních
programů a natahuje se už při bootování
systému. Ostatní programy, jako například
Noční Poker 10.3 a Pivo 2.5 od té doby přestaly fungovat, při jejich spuštění se systém zhroutí. Zdá se, že Manželku 1.0 nemohu odstranit ze systému. Uvažoval jsem
o návratu k Přítelkyni 1.0, ale uninstall
skončil neúspěšně.
Můžete mi někdo poradit?
ODPOVĚĎ:
Vážený uživateli, toto je velmi častý problém. Mnoho lidí přechází z Přítelkyně 1.0
na Manželku 1.0, domnívajíc se, že je to jen
neškodná zábavná utilita. Ale Manželka
Proč Bůh stvořil muže?
Protože vibrátorem žena zahradu neposeká.

Náš pes strašně rád přepadal lidi na kole, zašlo to až tak daleko, že jsme mu to kolo museli sebrat...

Policajti dostanou nové vysílačky. Chodí
po městě, když vtom ve vysílačce zachrastí
a ozve se hlas.
Jeden policajt se ptá druhého: „Co mám
teď dělat?“
Druhý mu radí: „Zmáčkni ten knoflík a řekni příjem.“
První policajt tedy stiskne knoflík a řekne:
„Osmnáct tisíc hrubýho!“

Dráhy se rozhodly v rámci restrukturalizace rozprodat svůj přebytečný majetek.
Dva policajti se rozhodli, že toho využijí,
vyřeší svoji tíživou bytovou situaci a koupí
si každý vagon.
Po čase se potkají a jeden se ptá druhého: „Tak co, jak jsi spokojen s novým bydlením?“
„Ale docela dobrý, jen jsem při koupi nějak
přehlédl nápis nekuřáci, takže když si chci zapálit, musím chodit ven.“
„No, to je ještě dobrý, to já mám na WC nápis, že se nesmí používat, pokud je vlak v klidu. Člověče, já než ho roztlačím, tak se po...“

1.0 je operační systém, navržený tak, aby
sám spouštěl ostatní aplikace. Nepouštějte se do instalace!
Dodatečné odstranění Manželky 1.0
může mít za následek poškození systémových zdrojů. Někteří se pokoušeli instalovat Přítelkyni 2.0, resp. Manželku 2.0,ale
narazili na více problémů, než v původním systému.
Jiní zkoušeli spouštět Přítelkyni 2.0 paralelně na pozadí.
Bohužel, Manželka 1.0 detekuje přítomnost Přítelkyně 2.0, což zapříčiňuje konflikty s následným kolapsem systému. Jediná možnost, jak se vyhnout problémům,
je neinstalovat software Manželka, ale používat jen Přítelkyni. Verze Přítelkyně 1.0,
2.0, 3.0 atd. jsou navzájem kompatibilní, dokonce se mohou provozovat paralelně. Nyní je již pozdě, můžete jen varovat své známé.
Ještě varujeme: dejte si pozor na nedokumentovanou automatickou instalaci
programu Tchýně 6.4!“

Nezapomeňte na vánoční stromeček. Po jeho
nazdobení a zapálení uvidíte Ježíška, Dědu
Mráze, Santa Clause, Tři krále a nakonec i sedm
trpaslíků…
Obrázky osvěžil František Mikš,
připravil Milan Sedlák a Jan Buchta
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Tip na výlet

Připravil Milan Sedlák, foto Daniela Houdková

Adrenalin v Kroměříži

Fotografka v masce

» Ferda a Milda «

…Ferdo, sotva začala opět škola, syn už dostal od učitelky facku, to je hrozné!
— A prosím tě, proč k tomu došlo?
— No, řekl: „Soudružko učitelko, chci s vámi
mít sex!“
— A to schytal jen tu facku, nic mu neřekla?
— Ále řekla… „To je za tu soudružku!“
— Fakt je hrozné, co se dneska všechno děje.
Já, Mildo, dostal facku od manželky v plné restauraci.
— A proč, prosím tě?
— Pobryndala se omáčkou a řekla, že vypadá jako čuně…
— Copak ty jsi za to mohl?
— No nemohl. Ale řekl jsem: „Vidíš, vypadáš
jako čuně a ještě ses pobryndala omáčkou…“
— A…?
— Plesk – a bylo to!
Nedrážní

Už ve 13. století povýšil biskup Bruno ze
Schauenburgu trhovou ves u řeky Moravy na
opevněné město a jeho nástupci zde vystavěli gotický hrad, později upravený na renesanční zámek. Slibný rozvoj na konci třicetileté války zastavil švédský generál Torstenson,
který v roce 1643 město dobyl a vyplenil. Obrat od neutěšených poměrů přinesl biskup Karel II. z Liechtensteinu-Castelcorna. Ve 2. polovině 17. století město pozvedl z ruin a učinil
z něj perlu Moravy. Zámek změnil v honosné sídlo, opravil městské hradby, zámeckou
zahradu přestavěl na anglický park a vybudoval mincovnu. Za městskými hradbami vytvořil barokní Libosad, dnes známý jako Květná zahrada.
V roce 1997 byla Kroměříž vyhlášena nejkrásnějším historickým městem České republiky a o rok později, v roce 1998, byl komplex
Arcibiskupského zámku a zahrad zapsán na
listinu světového dědictví UNESCO.
My jsme tentokrát při návštěvě Kroměříže
zvolili zážitky plné adrenalinu, neboť změna
je život a „covidový“ rok už leze lidem nejen
na nervy, ale nepříjemně jim pomyslným kladívkem klepe na mozek, což je opravdu k zešílení. Jednou z možností, jak z toho ven, je
paint ball.
Je to příjemná pohybovka, která ovšem
taky trochu bolí, ale naprosto vám vyčistí hlavu. Poněkud hrou přestává být v okamžiku,
kdy je ticho, bojiště prázdné a vy vystrčíte ze
zvědavosti hlavu z úkrytu. A najednou bác,

plesk, zásah a barva se vám rozstříkne po masce. V tom okamžiku jste symbolicky mrtvý. Zasmějete se a jdete stranou. Jenže…
V tom okamžiku se také v myšlenkách přenesete na všechna světová bojiště, vžijete se
do pocitů bojovníků na kterékoliv straně a
přejete si, aby alespoň na Vánoce zavládl všude klid a mír!

Úplně vpravo s „michelinskou“ postavou autor textu
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