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Odboráři v Hyundai chtějí
stávkovat kvůli rouškám
ANDREA JALŮVKOVÁ

Nošovice -Zaměstnanci
v nošovické automobilce
Hyundai odmítají roušky,
které jim vedení nařídilo. Dle
odborů jde o přehnané opat-
ření. Vadí jim i to, že nařízení
k nošení roušek přišlo ze dne
na den. Spor o nošení roušek
tak graduje. Odborářům
v Nošovicích vadí, že kvůli
pouhým třem lidem z jedno-
ho pracoviště, kteří se naka-
zili koronavirem,musí od 1.
září všech 3 300 zaměstnan-
ců podniku pracovat v rouš-
kách.
Stanovisko automobilky se

Deníku podařilo zajistit
a zveřejňujeme jeho znění.
„„V okrese Frýdek-Místek,

kde se nachází naše auto-
mobilka, platilo až do konce
srpna opatření Krajské hygi-
enické stanice v Ostravě,
podle kteréhomusela nosit
roušky většina našich za-
městnanců. V posledních
dnech byli bohužel pozitivně
testováni tři zaměstnanci,
kteří pracovali právě na po-
zicích, kde již roušky povinné
nebyly. S ohledem na zdraví
jsme se proto rozhodli naří-
dit nošení roušek všem na-
šim zaměstnancům s výjim-
kou těch, kteří pracují ve

vzdálenosti větší než 2metry
od ostatních. V úvahu jsme
vzali také rostoucí počty na-
kažených v České republice,“
uvedl Petr Michník, mluvčí
automobilky.
Všem zaměstnancům se

podle slovmluvčího v soula-
du se zákoníkem práce dis-
tribuují jednorázové roušky
v počtu až 4 kusy na osmi-
hodinovou směnu.
„V naší společnosti za-

městnávající více než 3000
zaměstnanců – od počátku
pandemie udržujeme stejný
rozsah desinfekce a hygie-

nických opatření, stále pou-
žívámeminiboxy oddělující
strávníky v kantýnách, ome-
zujeme setkávání zaměst-
nanců, měříme teplotu ná-
vštěvám a vybraným za-
městnancům a podobně,“
doplnil mluvčí.
S nově zavedenými osobní

ochrannými pracovními
prostředky v podobě roušek
souvisí i povinnosti, které
však vedení společnosti dle
tvrzení odborářů ignoruje.
Tvrdí, že jednou z nich je do-
držování bezpečnostních
pauz. „Dle informací mnoha

zaměstnanců směn, nejen že
dochází k opožděnému a ne-
adekvátnímu školení BOZP,
a následné zmatečné distri-
buci jednorázových roušek,
ale také bezpečnostní pauzy
nejsou dodržovány v souladu
s výše uvedeným nařízením
Vlády,“ uvádí odboráři ve
svém prohlášení.
Odboráři se plánují obrátit

na Oblastní inspektorát prá-
ce se svou stížností a příští
týden chtějí s nastalou situ-
ací seznámit členy autosekce
při OS KOVO, zástupce Auto-
SAPu a korejské odboráře.

ZAMĚSTNANCI automobilky Hyundai nesouhlasí s nošením roušek v práci. Foto: Deník/Pavel Netolička

Jak učit přírodní vědy záživně?
Učitelé si předali své zkušenosti
Diskuze, pokusy, hry a ro-
boti. První ročník Festiva-
lu inspirace v přírodních
vědách byl plný nápadů,
jak jinak lze dnes přistu-
povat k výuce. Odborníci a
lidé z praxe sdíleli mezi
sebou zkušenosti ze svých
přednášek a vyučovacích
hodin.

TEREZA LICZMANOVÁ

Baška – Ve čtvrtek se v Baš-
ce konal Festival inspirace v
přírodních vědách. Ten měl
za úkol pomoct pedagogům
zatraktivnit výuku, probudit
zájem u dětí o probíranou
látku a především inspiro-
vat, jak dnes mohou učitelé
své hodiny vést. Šlo o první
ročník, za jehož zrodem stojí
vítěz soutěže Global Teacher
Prize Czech Republic 2019
Tomáš Chrobák a Monika
Olšáková, jež se umístila na
druhé pozici.
„Rád sdílím své zkušenosti

a baví mě přemýšlet i nad
jinými postupy s druhými.
Máme kolem sebe s Moni-
kou spoustu zajímavých lidí,
kteří se věnují přírodověd-
ným oborům, a byl by skoro
hřích nepozvat je na jedno
místo, aby nabídli vše, co ví,
ostatním učitelům. Některé
to může zaujmout a budou v
tom chtít pokračovat dále,“
věří Tomáš Chrobák.

Oba společně vedli jeden
ze čtyř workshopů, který
festival nabízel. „Zaujalo mě
téma workshopu Jak rozvíjet
u žáků přírodovědnou gra-
motnost, protože se žáci v
dnešní době takovýchto
předmětů bojí,“ myslí si fy-

zikářka Vašková z Frýdku-
Místku, která se sama ve
svých hodinách snaží ná-
zorně vysvětlovat probíra-
nou látku pomocí pokusů.
Zmíněný workshop byl

ukázkou toho, jak je možné
vést takzvanou konstrukti-

vistickou lekci. Ta má pod-
porovat kritické myšlení u
žáků. Vše je založeno na
skupinové práci, kladení
otázek, hledání příčin a dů-
sledků různých jevů. Důleži-
tá je i diskuze, kterou mezi
sebou žáci vedou, protože
díky ní mohou získat nové
poznatky a učí se pracovat s
daty. Nakonec lekci uzavírá
sebereflexe, kdy si děti uvě-
domí, co se dozvěděli a jak
se novou informaci dozvě-
děli.
Akce se zúčastnilo asi se-

dmdesát pedagogů včetně
lektorů. „Chtěli jsme pomoct
učitelům a nabídnout jim
inspiraci, jak už napovídá
název. S přípravou festivalu
jsme si dali hodně práce.
Trochu nám to zkompliko-
vala i situace kolem covidu,
ale jsem ráda, že všichni
lektoři dorazili,“ říká Zdeňka
Platošová za Místní akční
plán Frýdek-Místek II, který
festival uspořádal.
Festivalu se také zúčastnili

Petr Alexa z katedry fyziky
Vysoké školy Báňské se svý-
mi pokusy, Hana Svobodová,
František Brauner a Dana
Pražáková z České školní in-
spekce. Dále také Tomáš Py-
ško a Zbyněk Šostý, kteří
společně odhalili možnosti
robotiky. Akce proběhla za
podpory Místního akčního
plánu Frýdek-Místek II.

PRVNÍ ROČNÍK FESTIVALU INSPIRACE v přírodních vědách
v Bašce byl plný nápadů. Foto: Deník/Tereza Liczmanová

Komentář Petra Jiříčka

Omezená doprava. Co
koronavirus vezme příště?

N
evole. Ať už
se to zá-
stupcům
kraje či
společ-

nosti KODIS líbí, nebo
ne, přesně tohle slovo
nejlépe vystihuje postoj
Orlovanů ke změnám, na
které si od září musejí zvy-
kat v hromadné dopravě. Už žád- ná 551,
autobus, kterým ve velkém počtu dlouhá léta
dojížděli do Ostravy a který – ano, opravdu –
vytěžovali.
Rozhodně to nebyl spoj na odpis, přestože
za něj dostali náhradu v podobě přetraso-
vaných linek 535 a 534 vyjíždějících už z
Karviné. Až čas a první týdny a měsíce ost-
rého provozu ukážou, čí slova se naplní. Bu-
dou to slova cestujících, že autobus bude už
do Orlové přijíždět plný a například mamin-
ky s kočárky budou mít ve špičkách problém
vůbec nastoupit? Nebo slova jednatele KODIS
Aleše Stejskala, který tvrdí, že Karviňané
tímto spojem snad v životě nepojedou a roz-
hodně sednou na přímý spoj z Karviné do
Ostravy?
Jestliže se prozíravost KODIS ukáže jako
správná, křiklouni se uklidní a pak může
nabýt významu i druhotný důvod těchto
změn – lepší zpřístupnění doubravského Di-
noParku lidem z Ostravy. Pokud ne, budou
mít na kraji a KODIS dostatek sebereflexe,
aby provedené změny vzali zpátky? To se
podle mého mínění nestane, neboť se kraj
začne oháněl financemi – hlavním důvodem
výměny linky orlovské 551 za karvinsko-
orlovskou 535.
Není tajemstvím, ale deklarovaným fak-
tem, že právě kvůli dopadu koronaviru a
úbytku tržeb muselo dojít k redukci linek.
„Sloučení linek přes Orlovou bylo motivová-
no úsporou, abychom nemuseli rušit další
spoje,“ konstatoval jednatel Stejskal.
A kraj, který příměstskou dopravu dotuje, to
rád posvětil. Je přitom otázka: neměl by se
kraj v situaci, kdy podporuje turistické
atrakce, živnostníky, restauratéry, ale i další
cílové skupiny postižené koronavirem, zasa-
dit spíše o to, aby i tak zásadní věc jako je
doprava, zůstala zachována a neprojevily se
na ní neblaze následky koronaviru?
V Orlové by za to jistě poděkovali. A ne-
museli by tasit populistická slova o tom,
jestli má smysl zůstávat na mapě… Nehledě
na to, že když starosta dotyčného města
řekne, že to s ním nikdo neprojednával, ale
jednoduše mu to bylo oznámeno, není asi
správné opřít se do něj slovy, že on tím au-
tobusem vůbec nejezdí…
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Rozsah: restaurační prostory v Městském domě v Přerově, 
Kratochvílova 148/1, o celkové výměře 955,3 m2, které zahrnují 

restauraci včetně salonku, kuchyni, sklady, část sklepních prostor 
včetně šaten pro personál, kavárnu včetně příslušenství, zázemí 

a kancelář. Nebytové prostory jsou způsobilé k užívání.
Termín zahájení provozu dle dohody.

Hledáme provozovatele restaurace 
a kavárny Městského domu v Přerově

Mgr. Jaroslav Macíček, ředitel KISmPř,ř,ř
tel.: 604 610 408, e-mail: reditel@kis-prerov.cz
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