
OSOBNOSTI A ZAJÍMAVOSTI

Doba se změnila, ten kdo dnes nepracuje, 

nemusí být ale nutně hned líný, jen pro-

stě nemá práci, které začíná být nedostatek. 

Také zaměstnavatelé využívají často různých 

fíglů, jak se svých zaměstnanců zbavit třeba 

ještě ve zkušební době. Vyplatí se jim to. Jak 

se chránit? Jak vědět, co dělat, když o  práci 

hodně stojíme a  máme strach, že nás třeba 

propustí, i když jsme pracovali dobře? 

Příběh Aleny z malého městečka s vysokou ne-
zaměstnaností možná pomůže těm, co se jen 
prostě bojí ozvat.
Nejde sedět s rukama v klíně

Alena si po  maturitě začala hledat práci. Mar-
ně. Odepsala na desítky inzerátů, a buď jí odpo-
věď nepřišla vůbec, nebo odpověděl hromad-
ný automat zaměstnavatele, že si vybrali lepší-
ho uchazeče. Jenže Alena to nevzdávala. „Ne-
bavilo mě sedět doma a  čekat, že se stane zá-
zrak, pochopila jsem, že za prací budu muset vy-
razit po svých. Když jsem u nás v Rožmitále pod 
Třemšínem práci nenašla, sedla jsem si na auto-
bus a  vyrazila do  Prahy. Je to sice osmdesát ki-
lometrů, ale složenky se platit musí, a  tak jsem 
doufala, že v  Praze práci najdu. Město mě ale 
neoslnilo a pochopila jsem, že kořeny mám jin-
de a vrátila jsem se pokorně domů k nám do kli-
du.“
Zázrak

„Po  zkušenosti v  neklidné a  nepřehledné Praze 
jsem opět začala hledat práci u  nás v  regionu. 
Odjela jsem do pár kilometrů vzdálené Příbrami 
a  vyšlo to. V  jednom malém obchodě jsem za-
čala prodávat nábytek a  byla jsem šťastná jako 
blecha. Nebyla to sice práce, kterou bych přímo 
hledala, ale nechtěla jsem, aby mě někdo živil, 
a tak jsem byla skutečně velmi vděčná, že mohu 
každý den sednout do mé staré škodovky a od-
jet za prací.“
Umyj okna!

Zprvu jsem si vůbec nepřipouštěla, že by bylo 
něco, co by mi v práci vadilo. Nábytek krásně vo-
něl, zákazníci chodili, bylo mi moc dobře a  už 
jsem se těšila, jak si třeba po dlouhé době kou-

pím něco hezkého na sebe. Byl podzim a zača-
ly plískanice, trochu jsem nastydla, ale do práce 
jsem chodila dál. Bála jsem se, že bych o ni moh-
la ve  zkušební době přijít. Jenže, přes své nad-
šení z  vlastního příjmu, jsem neviděla, jak ně-
které kolegyně nedělají nic, pokuřují a mě začí-
nají jako služebně nejmladší „úkolovat“. Byl ošk-
livý podzimní den a  venku sněžilo a  pršelo, ta-
kový ten ledový mráz co štípe do tváří. Moje ko-
legyně, nevím proč, mi najednou řekly, abych si 
vzala kýbl a  šla umýt výlohy. Namítla jsem, že 
je venku zima, sněží a že to je hloupost. Ale šla 
jsem, bála jsem se, že by si na mě mohly stěžo-
vat mému nadřízenému.“
Nemoc ve zkušební době

„Dopadlo to zle. Onemocněla jsem. Bohužel 
ve  zkušební době. Když jsem tak doma v  po-
steli přemýšlela, co se to vlastně v  práci děje, 
došlo mi, že tam o  mě nikdo nestojí, ani šéf, 
který se mě nezastal. Řešení bylo jediné, podat 
výpověď ve  zkušební době, což jsem později 
také udělala. Hrozilo totiž, že mi ji dají oni a to 
jsem opravdu nechtěla. Zatímco jsem doma 
brečela do  polštáře, že zase nebudu mít prá-
ci, napadlo mě, že bych mohla zkusit podnikat. 
Bavilo by mě mít malý krámek na náměstí, ba-
vit se s lidmi co přicházejí, prostě mít něco své-
ho. Jenže na to bych musela mít alespoň něja-
ké peníze pro začátek.“
Na peníze nemáte nárok

„Když jsem se zmátořila, zavolala jsem zaměst-
navateli, že tedy končím ve  zkušební době 
a  přesně jsem si spočítala, kolik mám odpraco-
vaných dnů a  hodin. Jakoby mě polila studená 
sprcha, když na  druhém konci telefonu zazně-
lo: „Nic vám nedáme, nemáte nárok!“  Tak to už 
jsem se naštvala, protože jsem si byla vědoma 
toho, že je to sprostá lež a poslala jsem do ob-
chodu za mým zaměstnavatelem tatínka.“
Líná a jen samá škoda!

„Tatínek se rozjel do  Příbrami, aby mi pomo-
hl. Zná mě nejlépe a byl si jistý, že mluvím prav-
du, že jsem v  prodejně nic neprovedla, naopak 
mi bylo smutno z toho, jak se po mě, mladé hol-
ce, „vozili“ a nechali mě dělat těžkou práci, tahat 

bedny, mýt výlohy v mrazivém dešti. Tatínek při-
jel rozčarovaný, slyšel na  mě to nejhorší a  po-
chopil, že bez odborné pomoci odpracované 
peníze nedostanu.“
Právník

„Nic jste neporušila, byla jste ve zkušební době, 
nebyl s  vámi veden žádný kázeňský přestu-
pek, nikde nebylo nic písemně. Nedejte se,“ 
řekl. „Když jsem zavolala vedoucímu do prodej-
ny a řekla mu, že jsem se poradila s právníkem, 
a ten mi přesně řekl, na co mám ze zákona ná-
rok, tak bylo v  telefonu dlouhé ticho. Můj mi-
nulý zaměstnavatel tušil, že narazil, že na  mě 
neušetří.“
Kamarád do deště

„Už se mi tam nechtělo, vidět lidi, kterým jsem 
byla pro smích. Kamarád, takové vyšší postavy 
se mi nabídl, že to za  mě vše vyřídí. Najednou 
nebyl problém. Pan vedoucí mu moje vydělané 
peníze vyplatil do koruny a  já jsem měla o  jed-
nu zkušenost víc. Mezitím, co jsem se handrko-
vala o  výplatu, jsem ale měla štěstí. Našla jsem 

si novou práci, také v  Příbrami, také v  prodej-
ně nábytku, ale s jinými lidmi, kde je radost pra-
covat. Do práce se moc těším a nedělám nic ji-
nak, než v  předchozím zaměstnání. Jen tady 
nemusím mýt okna,“ dodává spokojená mla-
dá dívka, která ví, že za  svá práva je třeba za-
bojovat i  tam, kde je práce málo. Příběh Ale-
ny, která si uměla poradit s  podivnými prak-
tikami v  zaměstnání, ale i  příběh Tondy, kte-
rý je vděčný i  za  málo placenou práci v  továr-
ně, ale věří, že má jistotu v nejisté době a jen tak 
ho nikdo nevyhodí. Raději se uskromní, ale ví, 
že to, co zažíval při hledání práce, kolikrát nale-
těl na podvodné nabídky, to už nechce zažívat. 
Více uvidíte v  neděli 29. dubna v  pořadu 

Suma sumárum aneb Kde jsou mé peníze 

v 18:55 hod na ČT2.

Více naleznete na 
www.sumasumarum.cz, www.sumasumarum.eu 

www.kaufl and.cz/www.kaufl and.cz/
fi nancefi nance

Jan Šťastný: „Jako herec nemám nikdy jistotu, že budu mít práci, snažím se dívat více dopředu, abych měl 
nějakou rezervu, kdyby najednou role, kterou mám hrát třeba v seriálu, slušela více někomu jinému. Všeo-
becně se ví, že divadelní plat není tím, co by uživil rodinu. Tedy o práci se stále bojím.“

Odpovídá Odpovídá 
JUDr. Jiří Vaňásek,JUDr. Jiří Vaňásek,  
ředitel odboru služeb trhu ředitel odboru služeb trhu 
práce, Ministerstvo práce práce, Ministerstvo práce 
a sociálních věcí

Zaměstnanci a zaměstnavateléZaměstnanci a zaměstnavatelé

Musí nezaměstnaní přijmout nabídku 
veřejně prospěšné práce a  je place-
ná? Lze tuto nabídku odmítnout? 

Veřejně prospěšnými pracemi se rozumí 
časově omezené pracovní příležitosti spo-
čívající zejména v  údržbě veřejných pro-
stranství, úklidu a  údržbě veřejných bu-
dov a  komunikací nebo jiných obdob-
ných činnostech ve  prospěch obcí nebo 
ve  prospěch státních nebo jiných obec-
ně prospěšných institucí, které vytváří za-
městnavatel nejdéle na  12 po  sobě jdou-
cích kalendářních měsíců, a to i opakova-
ně, k pracovnímu umístění uchazečů o za-
městnání. Pracovní příležitosti jsou vytvá-
řeny na  základě dohody s  Úřadem prá-
ce, který na  ně může zaměstnavateli po-
skytnout příspěvek. V případě, že uchazeč 
o  zaměstnání odmítne zařazení na  vý-
kon veřejně prospěšných prací, může být 
za  takové jednání vyřazen z  evidence 
uchazečů o zaměstnání.

V novinách Kaufl and č. 12/12 proběhla 
soutěž o 5 pobytů na skvělém Táboře, který 
žije! A to úplně zdarma! Zadání znělo: napiš 
nám, jaký slogan bys použil/a, kdybys měl/a 
udělat pořádnou reklamu na Tábor, který 
žije! Z mnoha lákavých sloganů se nakonec 
porotě nejvíc líbily tyto: 

Kde je líp než u moře?
Přece v Haha táboře! (Martin Bujna, Ostrava)

Luxusní je tábor Haha, závidí mu celá Praha! 
(Kristina Štindlová, Brno)

Na táboře v Beskydech – brzy chytíš 
druhý dech! (Eliška Červenková, Lichnov)

Když léto, tak se sluncem,
Když zoo, tak s medvědem.
Když do přírody, tak do širé prérie,
Když na tábor, tak na Tábor, který žije!“ 
(Irena Řeháková, Dobřichov)

Jsme tábor, kde svítá o něco dřív! 
(Michaela Routnerová, Jablonec nad Nisou)

Všem výhercům gratulujeme! Ostatní však 
nemusejí smutnit. Tábor, který žije! možná 

ještě neřekl poslední slovo!

Výherci soutěže 
s Táborem,
  který žije!

V novinách Kaufl and č. 14/12 jsme zveřejnili soutěž

o 3 grily a 7 poukázek. Kdo chtěl vyhrát,

musel správně zodpovědět otázku:

Jak se jmenují kuchaři, známí jako Kluci v akci. Správná 

odpověď se tentokrát skrývala pod písmenem C – Filip a Ondřej.  

A kdo tedy poslal svou odpověď v ten správný čas?

Gril vyhrávají: 

Hamšíková Kateřina, Velké Albrechtice, Vaic Radek, Klášterec nad Ohří, Žáková Jana, Jihlava
Poukázku vyhrávají:

Dvořák Milan, Strmilov, Dvořáková Lenka, Strmilov, Dvořáková Michaela,Strmilov, 
Musil Oldřich, Velký Beranov, Šindelářová Marta, Hluboká nad Vltavou
Večerková Jana, Kroměříž, Vltavská Jana, Jičín

Výhercům gratulujeme! Poukázky a informace o předání grilů 
všem zašleme poštou. Ostatní se mohou těšit na další 

zajímavou soutěž s Kluky v akci. 

Výherci soutěže
    s K-Purlandem 
 a Kluky v akci!

Výherci soutěže s fi lmem Výherci soutěže s fi lmem 
  Probudím se včera!
V novinách Kaufl and č. 13/12 jste si 
mohli zasoutěžit o balíček předmětů 
k fi lmu Probudím se včera. 
Stačilo správně odpovědět na otázku: 
Kolikrát honil Jiří Mádl 
v tomto fi lmu králíka? 
Za králíkem se Jiří Mádl 
proběhl dvakrát, takže správná 
odpověď byla za B). 

A komu zašleme věcné ceny?

Hrozen Tomáš, Medlešice
Kabešová Jaroslava, Praha
Kolačevová Martina, Ústí nad Labem
Psota Lukas, Horní Lideč
Tomečková Šárka, Hranice Výhercům gratulujeme! 


