
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zpravodaj c. 3, kveten 2010 

Sdružení
rodinných 
príslušníku 
zamestnancu
MZV CR 



 

Zpravodaj Sdružení rodinných příslušníku  č. 3, květen 2010                                    strana  1 

 

Vážení čtenáři, 
mám to potěšení vám představit již 

třetí číslo Zpravodaje Sdružení rodinných 
příslušníků zaměstnanců MZV (SRP). Číslo 
je tématicky věnováno zdravotní péči. 

Nemoc je vždy přinejmenším 
nepříjemná, při pobytu v zahraničí je situace 
navíc vylepšena řadou byrokratických 
překážek, o kterých před výjezdem příliš 
nevíme. V tomto čísle bychom vám rádi 

poskytli ucelenější přehled, co vás čeká, 
pokud na výjezdu vy nebo někdo z rodiny 
onemocníte nebo třeba máte malé miminko, 
které musíte dát očkovat. 

Dočtete se zde také o změnách kolem 
školného – jak při přípravě nové směrnice  
zabojovala nejen za SRP, ale za všechny 
rodinné příslušníky i zaměstnance, popíše 
Jana Winklerová. Janě bych tímto ráda za 
sebe i za SRP moc poděkovala, že mě po 
dobu mé mateřské dovolené více než 
fundovaně zastoupila na MZV. 

Krátce se zmíníme o projektu České 
školy bez hranic, která vznikla v roce 2003 
v Paříži a má dnes už 10 poboček po celém 
světě. 

V rubrice Z rodinného alba vám 
představíme rodinu Fischerových z Paříže. 

Doufám, že vám i toto číslo přinese 
zajímavé a užitečné informace a těšíme se na 
vaše ohlasy. 

Karolína Sieglová 

 
VE ZPRAVODAJI NAJDETE 
Cestování je vždy spojeno s rizikem, říká doktor Rutsch 2 
Aktuálně… 4 
Téma čísla: Zdravotní péče 
Péče o zdraví zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků 4 
Rady dětské lékařky 5 
20 let dobré vůle 7 
Pohled odjinud 9 
Problematika rodinných příslušníků a odbory na MZV 
Vyslání na misi EU 

Do zahraničí vyjíždějí i zvířata. Například pes. 11 
O školném 13 
Z rodinného alba 13 
Klára Fischerová, Paříž 

Jazykové a počítačové kurzy 16 
Bombaj, žádné peklo na zemi 18 
Ze školních lavic 20 
Studium na základních a středních školách v Praze v angličtině 

26. konference EUFASA 22 
V příštím čísle Zpravodaje 24 
Příloha: Pozvánka na členské shromáždění SRP 



 

Zpravodaj Sdružení rodinných příslušníku  č. 3, květen 2010                                    strana  2 

CESTOVÁNÍ JE VŽDY SPOJENO S RIZIKEM, ŘÍKÁ DOKTOR RUTSCH 
Centrum cestovní medicíny existuje na adrese Praha 1, Havelská 14 dvanáct let. První 
nestátní zdravotnické zařízení u nás  založil již zesnulý prof. MUDr. Vladimír Šerý, DrSc., 
vynikající znalec tropické medicíny. Od počátku v Centru působil i MUDr. Jan Rutsch, který 
je dnes jeho primářem. V kartotéce má 23066 registrovaných pacientů. I když většina 
pracovníků MZV a jejich rodinných příslušníků navštěvuje Kliniku cestovního lékařství na 
Vinohradech, řada dalších si našla cestu i na Staré Město.
Existuje z hlediska nákazy nejrizikovější 
země, resp. region? 

Je to zcela určitě rovníková Afrika, 
Indie a tzv. zlatý trojúhelník, tedy Barma, 
Kambodža, Laos a Thajsko. I když 
v posledním případě se riziko zejména 
malárie zmenšuje v souvislosti se stoupající 
životní úrovní v této zemi. 
Mění se mapa výskytu různých 
onemocnění? Objevují se nová nebezpečí? 

Na postupu je horečka dengue a 
chikungunya. To je virové onemocnění 
podobné dengue a je také přenášené komáry. 
Projevuje se vysokou horečkou a zvracením. 
Mapa se mění: tam, kde je lepší životní 
úroveň než v minulosti, choroby ustupují, to 
je příklad již zmiňovaného Thajska. Naopak 
v souvislosti s oteplováním se objevuje 
malárie v Etiopii, tedy ve vyšších polohách, 
kde dříve nebyla zaznamenána. 
Očkuje se většina cestovatelů, jak často lidé 
očkování odmítají? 

Diplomaté a jejich rodiny přistupují 
k očkování zodpovědně, ale najdou se i 
výjimky. Znám ministry i lékaře, kteří proti 
očkování brojí. Proti tyfu či hepatitidě A 
bohužel diplomatická imunita nechrání a 
různá homeopatika jsou účinná asi jako 
zaříkávání či talismany. Při správně 
prováděném očkování lege artis je přitom 
minimální riziko. Poškození lidského 
organismu je minimální ve srovnání 
s rizkem poškození zdraví při prodělaném 
infekčním onemocnění. Cestování je obecně 
spojeno s vyšším rizikem např. 
alimentárních nákaz a to si je třeba 
uvědomit. Už když si dáte buřt v Praze na 
nádraží, tak vám hrozí např. žloutenka typu 
A. Zkrátka když nejím doma, vždy zvyšuji 
riziko. Obecně bych apeloval na lidi, co 
pobývají zejména ve třetím světě, aby 
nešetřili na jídle a ubytování. Pokud si zajistí 

určitý standard, hrozba onemocnění 
samozřejmě klesá. 
Antimalarika. Je vhodné je používat 
preventivně? 

To je individuální záležitost. Dnes 
převládá trend antimalarika nebrat a 
používat kvalitní repelenty, kterých je na 

trhu široká nabídka. 
Některá ale dráždí 
citlivou pokožku, 
mohou vyvolat i 
alergii. Když 
použití repelentů 
doplníme kvalitní 
moskytiérou, nebu-
deme vysedávat po 
večerech venku a 
v oknech budeme 

mít sítě, tak není v některých lokalitách či 
ročních obdobích nutné antimalarika brát. 
Mějme je však připravená pro případ 
propuknutí onemocnění, kde je pak 
použijeme pro samoléčbu. O profylaktickém 
užívání uvažujeme v případě, kdy komfort 
bydlení není k dispozici, je sezóna výskytu, 
jedná se třeba jen o krátkodobý pobyt 
v oblasti vysokého rizika výskytu apod. Před 
jejich užitím je však třeba vždy konzultovat 
s lékařem druh antimalarika či způsob 
užívání. Historky o zničených játrech, 
těžkých vedlejších efektech užívání je třeba 
brát s rezervou. Některá antimalarika se 
opravdu nesnáší s alkoholem, jiná 
s některými léky, některá mohou mít 
opravdu některé vedlejší účinky. Když se 
vybranému vzorku lidí při slepém testování 
antimalarika podávalo placebo, 22 % z nich 
tvrdilo, že má vážné potíže, přestože 
účinnou látku znali jen z příbalového 
letáku… Ale u citlivých lidí mohou některá 
antimalarika vyvolat vedlejší účinky. Proto 
se ptáme, na nervová onemocnění, deprese 
apod. Není to naše zvědavost, ale snaha 
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předejít negativním účinkům léku. Dalším 
mýtem je názor, že je lepší koupit repelent 
nebo léky na průjem na místě, protože jsou 
„účinnější“. Není to pravda, stejnou i vyšší 
kvalitu seženete doma, navíc výrobky 
významných firem jsou k mání všude na 
světě. Také bych nespoléhal na informace od 
cestovek. Často nemají přehled o zdravotní 
situaci v místě a ani nechtějí vidět očkovací 
průkaz klienta. Ten například v Rakousku 
musíte povinně předložit před odjezdem do 
rizikových destinací a podepsat, že víte o 
možných rizicích cesty.. 
Diplomaté a jejich rodinní příslušníci se 
většinou pohybují – na rozdíl od řady 
cestovatelů – v „civilizaci“, resp. v místech, 
která jsou infrastrukturně na vyšší úrovni 
než venkov. Hrozí jim menší nebezpečí? 

Pozor na falešný pocit bezpečí. 
Pamatuji si, že před lety organizovala jedna 
naše ambasáda oficiální recepci a objednala 
catering z pětihvězdičkového hotelu. 
Nechtějte vědět, jak všichni dopadli. 
Účastníky během společenské akce přepadly 
takové střevní potíže, že měli potíže vůbec 
dojít ke svým limuzínám. Co bylo dál, ani 
nedomýšlím. Samozřejmě když vyjedete na 
venkov, máte tam horší dostupnost zdravotní 
péče, neseženete tam evropské konzervy, 
balenou pitnou vodu apod. 
Lékaři ve třetím světě přistupují občas 
k tropickým chorobám ležérněji než čeští 
doktoři. Je to tím, že pro ně tato 
onemocnění nejsou exotická nebo 
nebezpečí podceňují? 

Je to jejich chleba, žijí v tom. Určitě 
nebezpečí nepodceňují, ale jsou již na ně 
zvyklí. Působil jsem v Peru, Súdánu, 
Egyptě, naposledy v Indii a musím říci, že 
zrovna indičtí doktoři jsou odborně velice 
zdatní. Takže místním doktorům bych věřil, 
je ale důležité vybrat správnou nemocnici, 
tedy tu, která má i dobré zázemí. Ale i oni se 
mohou splést. Pamatuji na případ, kdy léčili 
pacienta  a mysleli si, že má virózu. Bylo to 
s ním hodně špatné, ale rozpoznal jsem u 
něho malárii, nasadil antimalarika a byl 
z toho rychle venku. Tropické choroby, to je 
na tom dortu všech chorob taková třešnička 

až nahoře. Když jsem byl venku, tak jsem 
léčil hlavně chřipky, angíny, nachlazení, 
občas průjem. Také hrůza z malárie je 
přehnaná, já ji měl třikrát a podívejte, jak 
kvetu. Musíte ale začít léčbu včas a správně. 
Před čím byste varoval na prvním místě? 
Co cestovatele postihuje nejčastěji? 

Nejčastější jsou průjmy. Osobně bych 
varoval před syndromem „all inclusive“. 
Naši lidé mají často dojem, že když je to 
zadarmo, tak to musí všechno sežrat. Ale 
bezpečné je jen to, co je tepelně zpracované. 
A u nápojů vybírat jen balenou značkovou 
vodu. Nejíst syrovou zeleninu a vyhýbat se 
místním mléčným výrobkům. A pozor na 
led: v Indii v luxusním hotelu byla všude na 
pokojích balená voda a varování nepít vodu 
z kohoutku. Když jsem večer sešel do baru, 
chtěl jsem si dát whisky s ledem. Položil 
jsem barmanovi otázku, zda je led vyroben 
z pitné vody. Samozřejmě, odvětil. Nedalo 
mi to a šel jsem se podívat, na co je 
napojená hadička, která do zařízení na 
výrobu ledu přiváděla vodu. Samozřejmě na 
místní vodovod! A cholera v zamražené 
vodě vydrží tři měsíce… 

Dost nepříjemná může být infekce 
larvou migrans cutanea – jedná se o larvální 
stadia psích či kočičích parazitů, které 
prodělávají  vývojové stádium na rozhraní 
suchého a vlhkého vyhřátého písku pláží. 
Zahrabávání se do písku na pláži, chůze bez 
plážové obuvi, polehávání na písku apod. 
bych tedy nedoporučoval. Ne náhodou si 
některé hotely hlídají své pláže před psy. 
Kde jsou psi, tam jsou i larvy psích 
tasemnic. Naštěstí člověk není jejich 
konečnou stanicí, ale díky nim kůže svědí a 
objeví se v ní kanálky, kudy larvy putují. 
Takže doporučuji raději ležet na lehátku.  
Když diplomat odjíždí do EU nebo USA, 
očkovat se nemusí, ani se podrobit 
komplexní lékařské prohlídce. Jsou tyto 
země – z vašeho pohledu – bezpečné? 

Myslím si, že očkování proti 
hepatitidě A by mělo být všeobecné. 
Připomenu jen poslední její epidemii v Praze 
a okolí. A to byl jen slabý odvar toho, co se 
stalo před pár lety na Ukrajině. Díky 
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konzumaci luxusního mléčného výrobku 
tam onemocněly desetitisíce lidí. U první 
cesty kamkoliv do zahraničí by měl člověk 
navštívit odborníka. A navíc dnes jsou 
k dispozici stovky příruček a knížek, kde lze 

získat spoustu praktických informací. Jen je 
třeba vybrat autora, který nepapouškuje 
něco, co si nepřesně přečetl v jiné příručce. 
 (Roman Krasnický) 

 
AKTUÁLNĚ… 

Vážení přátelé, jak jste si již mohli přečíst v úvodním článku Zpravodaje, Karolína 
Sieglová se vrátila na místo externí referentky SRP na personálním odboru MZV. Počátkem 
dubna vystřídala Janu Winklerovou, která v této funkci působila půl roku. Rádi bychom ještě 
jednou za celý výbor SRP poděkovali Janě za příjemnou spolupráci. Úřední hodiny má 
Karolína Sieglová každé úterý od 8.00 do 18.00, kdy ji můžete kontaktovat osobně v 
kanceláři č. 430 anebo telefonicky na 22418 2283. V ostatních dnech 
využijte prosím e-mailovou adresu SRP(srp.mzv@seznam.cz). 

Funkci referentky pro rodinnou politiku na personálním odboru 
MZV zastává nově paní PhDr. Nora Jurkovičová. Navštívit ji můžete 
v kanceláři č. 431, nebo kontaktovat na tel. 22418 2147. 

 
 

PÉČE O ZDRAVÍ ZAMĚSTNANCŮ A JEJICH RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ  
Co najdeme v předpisech Ministerstva zahraničních věcí 

Péčí o zdraví se zabývá Směrnice o péči o zdraví zaměstnanců a jejich rodinných 
příslušníků. Z jejího obsahu vybíráme: 

 
Co je třeba zařídit před odjezdem na zahraniční post 

Vyslaný zaměstnanec MZV je povinen se podrobit spolu s rodinnými příslušníky, 
kteří jej do místa výkonu práce následují, komplexní lékařské prohlídce na KGM (Klinika 
geografické medicíny) za účelem posouzení zdravotní způsobilosti pro výjezd a 
komplexnímu stomatologickému vyšetření. Tuto povinnost vyslaný zaměstnanec ani jeho 
rodinní příslušníci nemají v případě vyslání do zemí EU, Norska, Lichtenštejnska a Islandu. 

V případech, které určí KGM, jsou vyslaný zaměstnanec a jeho rodinní příslušníci 
povinni se podrobit doporučeným očkováním. 

Vyslaný zaměstnanec a jeho rodinní příslušníci, kteří dlouhodobě užívají některé léky, 
jsou povinni si tyto léky zajistit na nezbytnou dobu pobytu v zahraničí. 

 
Zdravotnické služby v zahraničí  

Zdravotnické služby vyslaným zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům 
poskytují místní zdravotnická zařízení a místní lékaři, popř. česká zdravotnická zařízení 
v těch zemích, kde jsou zřízena. 

 
Náhrada výdajů na léčení v zahraničí 

Vyslaný zaměstnanec a jeho rodinní příslušníci mají v případě lékařského ošetření 
nárok na náhradu účelně vynaložených výdajů za lékařskou péči, a to v rozsahu výkonů 
hrazených podle platné právní úpravy v ČR. Toto ustanovení se nevztahuje na zdravotní péči 
ve státech EU, Norsku, Lichtenštejnsku, Islandu a dále v zemích, s nimiž má ČR uzavřeny 
bilaterální smlouvy o sociálním zabezpečení. V těchto zemích je poskytována zaměstnancům 
a jejich rodinným příslušníkům zdravotní péče dle nařízení Rady EHS č. 1408/71 nebo dle 
bilaterální smlouvy a je kryta z českého zdravotního pojištění. Zaměstnanec a jeho rodinný 
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příslušník tím vstupuje do režimu zdravotního pojištění platného pro místní pojištěnce. 
Zdravotní péče se poskytuje na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění, který 
zaměstnanci a jeho rodinným příslušníkům vydá zdravotní pojišťovna, u níž jsou pojištěni 

Vyžádá-li si zdravotní stav zaměstnance nebo jeho rodinného příslušníka náklady, 
přesahující v přepočtu částku 30.000,- Kč nebo pracovní neschopnost delší než 30 dnů, je 
povinen zaměstnanec podle okolností případu předem požádat PAM o souhlas s léčením 
v zahraničí 

Hrazena je pouze nutná a nezbytná léčba akutních onemocnění a úrazů vzniklých 
v zemi místa výkonu práce. Nejsou hrazena žádná chronická onemocnění, výdaje za 
rehabilitaci, fyzikální léčbu, elektroléčbu, manipulaci pohybového ústrojí, za brýle, 
kosmetické výkony a některá kožní onemocnění. 

Náhrada výdajů za preventivní lékařské prohlídky, očkování dětí a porod se 
neposkytuje. Pokud zaměstnankyně nebo manželka zaměstnance neodcestuje za účelem 
porodu do ČR, zvýší pracovněprávní odbor (PAM) na žádost zaměstnance náhradu 
zvýšených životních výdajů o částku, která odpovídá výši obvyklých výdajů na cestu do ČR 
a zpět. Jsou-li však náklady na porod v zahraničí nižší, náleží zaměstnanci pouze náhrada 
prokázaných výdajů za porod v zahraničí. 

Žádost o náhradu výdajů spojených s léčením podává vyslaný zaměstnanec PAMu 
bezprostředně po ukončení léčení, resp. po zaplacení výdajů spojených s léčením, nejpozději 
však ve lhůtě tří měsíců. 

Veškeré doklady zasílané PAM jako příloha k náhradě výdajů spojených s léčením 
musí být s výjimkou diagnózy opatřeny úředním překladem do českého jazyka (např. 
konzulárním). 

V případě neodkladného nákladného léčení v zemi místa výkonu práce je možno 
vyslanému zaměstnanci na jeho žádost poskytnout, po předchozím schválení ředitelem PAM, 
zálohu na úhradu těchto výdajů, pokud tyto převyšují měsíční výši náhrady zvýšených 
životních nákladů zaměstnance. 

 
V případě jakýchkoliv dotazů vztahujících se ke zdraví je vhodné kontaktovat paní 

Jitku Mickovou z pracovněprávního a mzdového odboru (PAM), tel. 22418 2670, nebo 
MUDr. Hanu Šímovou (Závodní ambulatorium MZV - Toskán) na lince 2155. 

Věra Labuťová 

 
RADY DĚTSKÉ LÉKAŘKY 
MUDr. Čadková Alena, praktický lékař pro děti a dorost,  Praha 6 

Byla jsem požádána jednou „naší maminkou“, abych napsala pár postřehů z dětské 
praxe, z oblasti vycestování a dlouhodobého pobytu dětí v zahraničí. U nás je pediatrická 
péče od věku 0 do 19. roku, proto pohled na tuto problematiku je různorodý. Pochopitelně 
jiné rady a postupy jsou rodičům kojenců a menších dětí než těm, kteří mají doma dospívající 
mládež. Ale některé rady praktického lékaře platí obecně, tady jsou… 

Za prvé je dobré vědět, kam se rodina s dětmi chystá. Tedy vědět něco o životě 
v konkrétní zemi, o její kultuře, zvyklostech a návycích tamních obyvatel, ale i jaké je 
podnebí a počasí, jak vypadá ubytování, kde se nachází, jak funguje doprava atd. 
Samozřejmě pro nás Středoevropany je snazší se zabydlet kdekoliv v Evropě, ale žít na jiném 
kontinentě je již exotičtější. Ale dnes, v době informačního boomu a internetu, si i toto 
dovedeme představit a vše dokonale naplánovat. 

Z lékařského hlediska je důležité zjistit, jaké jsou místní hygienické podmínky, otázka 
pitné vody, typ ubytování a hlavně hned na samém začátku by si rodiče měli zjistit kontakty 
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na dětského lékaře, stomatologa, adresu nejbližšího zdravotnického zařízení – polikliniky či 
nemocnice, důležitá telefonní čísla – záchranná služba, policie, hasiči… 

Troufám si říci, že prakticky všude na světě se dá domluvit zdravotnická péče na 
evropské či americké úrovni. Radíme také, aby si rodiče před odstěhováním do nové 
destinace zjistili na příslušné zdravotní pojišťovně, jak fungují v konkrétních zemích 
zdravotnická pojištění, jaké jsou poplatky u lékařů atd. Tyto informace poskytují úředníci 
všech našich zdravotních pojišťoven. 

Informovanost a schopnosti našich občanů jsou podle mých zkušeností většinou na 
velmi dobré úrovni a rodiče dětí obvykle ještě před odjezdem vědí, jak zdravotní péče 
v konkrétním místě funguje. Přesto však našim klientům radíme, aby si pro jistotu na začátek 
přibalili tzv. rodinnou lékárničku. Obsahem takového zdravotnického „balíčku“ by měl být 
lék na horečku (tablety, 
sirupy, čípky) tzv. 
antipyretika, dále přípravky 
na bolest (ibalgin, brufen, 
ibuprofen...), kapky do uší při 
bolesti (trpí hlavně děti při 
dlouhodobém letu - vzlet, 
přistání, změny klimatu), oční 
kapky (suchý vzduch 
v letadle), léky na akutní 
alergickou reakci (dithiaden, 
zyrtec, fenistil…), léky na 
průjmovitá onemocnění 
(enterol, ercefuryl, smecta, 
živočišné uhlí...), nějaký obvazový materiál a náplast. Jak já s oblibou říkám: „Jak jsou děti, 
člověk nikdy neví, co se může stát...“ 

Pochopitelně v dnešní době je mezi dětmi hodně alergiků a astmatiků, výjimkou 
nejsou ani dětští diabetici na inzulínu, děti s onemocněním štítné žlázy, epileptici apod. 
Všichni tito dětští pacienti pravidelně užívají dlouhodobě nějaké léky, tudíž rodiče musí 
myslet na to, aby alespoň na jeden měsíc dětem léky vystačily, než se rodiče „rozkoukají“ a 
zajistí si v místě předepsání adekvátního léku nebo si i nadále nechávají od nás speciální 
medikamenty posílat. 

Podobně radíme i v případě, že rodina cestuje s kojencem. Pokud již maminka nekojí 
a miminko pije umělé kojenecké mléko, pak je vhodné, aby si rodina s sebou příslušnou 
mléčnou stravu zabalila, než si prozkoumá místní trh a nabídku kojeneckých mlék v cizině. 
Také se nám v naší ordinaci stalo, že rodiče si nechávali speciální dietní mléko (jejich 
kojenec měl alergii na mléčný cukr) posílat z Čech, aby dál na tomto mléku dítě dál dobře 
prospívalo. Ani toto není dnes žádný problém 

Rodičům dětí, které nějaké zdravotní problémy mají, nabízíme konzultace přes 
internet, pokud nenajdou v novém místě adekvátní lékařskou péči, takže si „mailujeme“ 
s rodiči z Venezuely, z Holandska… 

A ještě poznámka k povinnému očkování. U nás je některé očkování povinné – to se 
mohou rodiče od svého pediatra dozvědět. Do dvou let života je tzv. základní očkování. 
Samozřejmě je dobré, když toto má dítě před vycestováním hotové, ale pokud s rodiči cestují 
i menší děti, které ještě nemají očkování dle věku, radíme rodičům buď si nechat dítě 
naočkovat v místě nového působení rodiny, nebo opět není překážkou, aby si rodiče povinné 
vakcíny od pediatra vyzvedli a nechali si dítě místním lékařem doočkovat. Jen se musí 
dodržet tzv. „chladový řetězec“, očkovací látka se musí uchovávat při určité teplotě, aby se 
neznehodnotila a byla účinná i po převozu. S očkováním dětí určitě všem rodičům pomůže 
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praktický dětský lékař. Jen lze ještě dodat, že v celé Evropě je téměř sjednocen očkovací 
kalendář, tak žádné obavy! 

Co se týče exotických destinací a potřeby očkování proti infekčním nemocem, které 
se u nás běžně nevyskytují? Stačí konzultovat zdravotnická zařízení a centra cestovní 
medicíny – např. Kliniku pracovního a cestovního lékařství v nemocnici Královské 
Vinohrady, infekční kliniku v Praze 8 na Bulovce, pěkné informační webové stránky, co se 
týče doporučených očkování, má Centrum cestovní medicíny v Praze 1, Havelská 14.  
(http://www.medpharm.cz/ccm). 

Obecně platí, že pro vytvoření protilátek proti infekčnímu onemocnění je potřeba 14 
až 21 dní, a proto počítejte s touto rezervou a včas si konzultace domluvte. 

U nás, v naší dětské ordinaci jsme s rodiči domluveni tak, že se se svými dětmi před 
odcestováním ještě u nás zastaví, probereme očkování, léky, které dítě dlouhodobě užívá, 
eventuelně je rodičům předepíšeme, pak si děti zvážíme, změříme a provedeme prohlídku 
celkově. A po návratu domů rodiče už vědí, že se opět sejdeme u nás v ordinaci a vše 
probereme… 

 TAK ŠŤASTNOU CESTU, PŘÍJEMNÝ POBYT A ZDRAVÝ NÁVRAT!!! 
 

20 LET DOBRÉ VŮLE 
V čase, kdy vyjde toto číslo Zpravodaje, oslaví Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové 
dvacáté výročí své existence. Rozhovorem s její ředitelkou MUDr. Milenou Černou bychom 
především chtěli vzdát hold jedné z nejvýznamnějších českých nadací. Zároveň bychom však 
rádi upozornili na skutečnost, že téma postižených, či dlouhodobě nemocných rodinných 
příslušníků je na MZV i nadále do jisté míry tabuizováno. V neposlední řadě chceme 
projevit uznání všem partnerům, kteří se zejména po dobu zahraničního pobytu věnují 
charitativní a dobrovolnické činnosti. 

Proslýchá se, že když se Olga Havlová svého času dozvěděla o tom, že by její manžel měl 
kandidovat na úřad československého prezidenta, reagovala slovy: „Já se snad radši 
rozvedu.“ Byla to pro ni skutečně tak příšerná představa - stát se konvenční první dámou?  

Paní Olga vedla skrytý život, i když pro ni bylo vždy 
důležité dělat veřejně prospěšné věci.  Přepisovala na psacím 
stroji zakázané knihy, zajímala se o ekologii, podílela se na 
činnosti Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných.  Při své 
povaze se jistě zvlášť neradovala, že by se měla stát osobou, která 
má povinnost ustavičně se prezentovat na veřejnosti a v médiích.    
Olga Havlová byla řadu let ženou v domácnosti. Přesto jí máme 
všichni v paměti jako ženu aktivní a činorodou. Pro mnohé 
z nás, tzv. doprovázejících osob, je zřeknutí se vlastní kariéry ve 
prospěch kariéry našeho životního partnera nelehkým, často i 
bolestným rozhodnutím. Můžete nám dát nějaký tip, či radu?  

Řeknu to takhle: žena, která věří ve schopnosti svého 
manžela, vždy najde způsob, jak jeho aktivity podporovat, případně i obohatit.  Nemůže-li se 
po určitou dobu věnovat svému oboru, má možnost uplatnit své další zájmy a talenty.  Víte, 
že Václav Havel se angažoval v politickém životě dlouho a velmi intenzivně.  Olgu to 
zajímalo a našla si i dobrou stránku svého postavení: měla k dispozici informace a sledovala, 
jak s nimi její manžel zachází. Jednou o něm prohlásila, že je ráda, že se za něj nikdy 
nemusela stydět.  
20 let Výboru dobré vůle znamená též 20 let úspěšné spolupráce s českými zastupitelskými 
úřady a krajanskými spolky v zahraničí. V řadě zemí dokonce vznikly sesterské organizace 
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 Výboru dobré vůle. Jaká byla a je jejich role? 
Na dobu, kdy se sesterské organizace zakládaly, vzpomínám obzvlášť ráda. Naši 

krajané žijící po léta v zahraničí, kde dosáhli určitého postavení, vytvořili sesterské 
organizace, určené na pomoc dětem trpícím různými onemocněními, na sociální programy 

v České republice, na podporu 
lidí se zdravotním postižením, 
na jazykovou výuku a 
podobně. Ve Švýcarsku a 
Švédsku se uskutečnily 
klimatické rehabilitační poby-
ty pro děti s průduškovým 
astmatem ze sociálně slabých 
rodin, ve Velké Británii a 
Německu jazykové kursy pro 
děti z dětských domovů, ve 
Francii, USA a Kanadě stáže 
mladých lékařů na prestižních 
universitách, z Norska přichá-
zely dary na vybavení domovů 
pro seniory, z německé 
sesterské organizace byly 
formou benefičních akcí 

podpořeny desítky sociálních projektů, uskutečňovaných v příhraničních oblastech. Po 
vstupu ČR do Evropské unie většina organizací ukončila, nebo utlumila svoji činnost. Věrní 
nám zůstali „Deutsche Freunde und Förderer der Olga Havel Stiftung“ a dále sesterské 
organizace v Kanadě a USA. Švýcarská asociace ještě před dvěma lety podpořila literární 
soutěž v rámci našeho programu Senior. Se zástupci sesterských organizací se stále rádi 
setkáváme a občas se podaří vymyslet nějaký menší projekt, na němž se můžeme spolu 
s našimi „sestrami“ podílet, a který je přínosem pro naši nadaci. 
Toto číslo Zpravodaje SRP je věnováno tématu: Onemocnění, úraz a potíže spojené s 
pobytem dlouhodobě nemocného či postiženého člena rodiny vyslaného pracovníka v 
zahraničí. Měli jsme docela problém najít rodinu, která by byla ochotna s námi na toto 
téma hovořit. Zdá se, že téma postižených a dlouhodobě nemocných je v české diplomacii 
nadále tabu. Lidé mají zřejmě pocit, že by jim uškodilo v kariéře, kdyby mluvili veřejně o 
svých nejbližších, kteří vyžadují zvláštní péči. Je osazenstvo MZV v tomto směru výjimečné, 
anebo česká společnost skutečně tak málo pokročila v tom, jak vnímá postižené a 
dlouhodobě nemocné?  

Myslím si, že to souvisí zejména s kariérním postupem v diplomatických kruzích.  
Jakmile se určitý segment společnosti orientuje na silné, mladé a flexibilní, člověk zranitelný, 
starší a nemocný v něm není žádoucí. Na začátku devadesátých let se mi líbilo, že někteří 
zahraniční diplomaté měli s sebou v Praze své staré rodiče, nebo děti s mentálním 
postižením.  Přesto bych ráda uvedla, že i česká společnost za posledních dvacet let značně 
vyzrála.  Lidi na vozíku na ulici už nedoprovázejí nevraživé pohledy, ty, kdo mají zdravotní 
postižení, běžně přijímají do škol, hromadná doprava je vybavena pro tělesně a smyslově 
postižené, v rámci aktivní politiky zaměstnanosti probíhá i podpora zaměstnávání lidí se 
zdravotním postižením.  
Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně štěstí do dalších let! 

Martina Lazarová 
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POHLED ODJINUD 
Problematika rodinných příslušníků a odbory na MZV 

Pod hlavní programové úkoly odborů, které jsme přijali na jaře 2010, by se mohl 
podle mého názoru podepsat každý zaměstnanec MZV, potažmo i jeho rodinný příslušník. 
Konkrétně se jedná o: 

 dodržování kariérního řádu 
 koncepční plánování personálního rozvoje zaměstnanců, včetně vysílání do 

zahraničí a umisťování pracovníků po návratu do ústředí 
 stanovení pravidel pro činnost Personální rady 
 podpora přijetí zákona o zahraniční službě, který by odrážel její specifika 
 podpora uplatňování závěrů auditu na MZV, které povedou k přeměně MZV v 

moderní instituci a zároveň ke zvýšení spokojenosti jeho zaměstnanců 
 prosazení legislativních změn do vnitroresortních norem o školném a 

cestovném. Stručně řečeno, naším hlavním cílem je efektivní diplomatická 
služba s výkonnými a spokojenými zaměstnanci. 

S výsledkem činnosti odborů se zaměstnanci setkávají každodenně a většinou si ani 
neuvědomují, že zaměstnavatelem poskytované nadstandardní výhody jsou možné i díky 
kolektivní smlouvě. Ať jsou to různá pracovní volna, např. tři dny při návratu ze zahraničí, 
cestovní dny, hrazení očkování, odstupné, atd.   

Ve své činnosti se odborová organizace opírá o rozsáhlé kompetence Zákoníku práce. 
Je to především úloha při projednávání otázek důležitých pro zaměstnance a funkce 
kontrolní. Taková oprávnění, jaká Zákoník práce svěřuje odborům, nemá žádná jiná 
organizace. Bylo by proto nemoudré je nevyužívat, zvláště za situace, kdy zahraniční služba 
je spojena s představami o lukrativní práci, kterou může vykonávat každý - kamarád, 
spolustraník… V této souvislosti je třeba zdůraznit, že kontrola moci v demokratické 
společnosti je zcela zásadní, zvláště na MZV, kde byla setřena hranice mezi politickým 
vedením a „úředníky“, mj. proto, že není účinný zákon o státní správě.  

Odbory se samozřejmě zaměřují i na platové otázky. Je však třeba přiznat, že 
z hlediska možností samotné organizace a rozpočtových pravidel se jedná o běh na dlouhou 
trať  a  zaměření spíše na správné a spravedlivé zařazování do tříd, osobní ohodnocení, apod. 
Možnost ovlivnit růst platů je spíše v systémové oblasti – méně lidí, ale zato kvalitních, než 
v možnostech růstu prostředků na platy. Přesto po 3 letech odborové kritiky špatného 
nastavení tříd v ústředí došlo v roce 2008 k jejich úpravě. Dnes před námi stojí dlouhodobý 
koncepční úkol narovnání tříd v zahraničí. V této souvislosti mohu uvést konkrétní případ 
z poslední doby, který absurditu dnešního stavu vystihuje, kdy do 13. třídy MZV zařadilo 
člověka bez praxe a požadovaného vzdělání magisterského typu, přičemž v zahraničí na 
většině úřadů nemají zaměstnanci vyšší třídu než 12. Z ustanovení zákona lze dovodit, že 
diplomaté na ZÚ vykonávají méně náročnou práci než uvedený pracovník bez příslušného 
vzdělání, praxe a navíc přijatý na MZV na práci v T9. 
MZV a jeho zahraniční služba vytváří zcela specifické prostředí. 

Pro zaměstnance jsou mimořádně důležité nejen jeho vlastní pracovní podmínky, 
nýbrž i podmínky pro jeho rodinné příslušníky v případě vyslání do zahraničí. Odbory se 
proto zaměřují i na podmínky rodinných příslušníků, manželek, dětí, partnerů. Počínaje 
lékařskou péčí, očkováním, školní docházkou, pojištěním, náhradami na manželku či děti, 
výuku jazyků, atd. Bez dobrých podmínek pro rodinné příslušníky není možné hovořit o 
kvalitních pracovních podmínkách našich zaměstnanců v zahraničí.   

Oblasti činnosti SRP jsou jednou, i když ne jedinou, z důležitých oblastí činnosti 
odborů. A ač ne vždy si to uvědomujeme, pro rodinné příslušníky jsou důležité další oblasti 
činnosti odborů, např. v personální oblasti. Především se jedná o dlouhodobější plánování 
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vysílání do zahraničí a střídání, ať z hlediska ukončení pracovního poměru, možností 
uplatnění partnera v zahraničí či doma po návratu, studia cizího jazyka, přípravy dětí, atd. 
Myslím si, že je podstatný rozdíl, zda se dozvím, že pojedu do Káhiry či Madridu tři měsíce 
nebo rok dopředu.  

Díky prolínání se zájmových oblastí odborů a Sdružení rodinných příslušníků, měla 
by být spolupráce těchto dvou organizací přirozená. Minimálně v oblasti výměny informací o 
činnosti a koordinace aktivit, aby obě organizace nevyvíjely protichůdné kroky, např. v 
oblasti školného. Je to důležité proto, že zaměstnavatel, tj. MZV, má povinnost ze Zákoníku 
práce projednat s odbory otázky, které se týkají většího počtu zaměstnanců. Tuto povinnost 
ale nemá vůči SRP. Odborová organizace má být tudíž připomínkovým místem pro změny 
důležitých vnitřních předpisů. 

Kromě toho koncem roku 2010 zahájí odborová organizace, už bez mé účasti, jednání 
o nové kolektivní smlouvě. Tato smlouva bude opět platná pro všechny zaměstnance. SRP se 
však jednání o jejím obsahu účastnit asi nebude. Bylo by proto smysluplné, pokud má SRP 
nápady a náměty, jak zlepšit situaci zaměstnanců a rodinných příslušníků, aby se obrátilo na 
odbory i MZV a navrhlo jim zahrnutí příslušných ustanovení do kolektivní smlouvy. SRP 
může přispět zvláště znalostí konkrétních podmínek v zahraničí, které nemusí mít členové 
výboru aktuálně v ústředí. Spolupráce odborů a SRP tak může přinášet praktické výsledky. 

 
Vyslání na misi EU 

Můj současný (a dočasný) přechod do struktur EU a odjezd na Delegaci EU v Dillí 
byl určitým  krokem do neznáma, a to nejen pro mne, ale i úředníky EK. Do posledního 
okamžiku jsem často nevěděl, jak postupovat, a na své otázky jsem ne vždy dostával 
odpovědi. Unijní systém vyžaduje vlastní samostatnost a odpovědnost a je založen na 
zpětném proplácení nákladů. To platí o koupi letenek, ubytování v hotelu, lékařské péči, 
stěhovacích nákladech, vybavovacím příspěvku, atd. Zvláště lékařská péče je vcelku 
komplikovaná, neboť člověk nemá kartu pojištěnce, ale musí si vše zaplatit a následně 
s příslušnými doklady požádat o proplacení nákladů, tj. systém podobný systému MZV, kdy 
se proplácelo léčebné. Po prostudování podrobného mnohastránkového manuálu, co se 
proplácí, se zdá, že limity jsou dostačující. Tento systém proplácení ale může činit problém 
při návštěvách ČR, kde ne všichni lékaři jsou na samoplátce připraveni. V některých 
případech lze požádat o zálohu, ale její vyřízení trvá prý cca měsíc. 

Z hlediska rodinných příslušníků je však péče EU o vyslané zaměstnance vynikající. 
Na rozdíl od ČR uznává, že pobyt rodinných příslušníků v zahraničí je spojen z řadou 
dodatečných nákladů a nevýhod a poskytuje tudíž řadu příplatků a náhrad. Např. rodinní 
příslušníci jsou plně zdravotně pojištěni, dále pracovník dostává příplatek na manželku, děti 
a domácnost,  školné je hrazeno nejen v zahraničí, ale i dětem, které zůstali v ČR (s určitými 
limity). Kromě toho plat v EU se vyplácí k 15. daného měsíce ( oproti MZV je rozdíl 30 resp. 
35 dní). Celkově tudíž srovnání českého a unijního systému vyznívá pro ten unijní příznivěji. 
MZV vám sice poskytne v řadě případů širší servis (stěhování, letenky), EU naopak poskytne 
více výhod.  Systém EU je pro mne důkazem, že úsilí odborů o zavedení příplatků na děti jde 
správným směrem. 

Zůstávám nadále zaměstnancem MZV, které mi poskytlo neplacené volno. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o dočasné pracovní zařazení v rámci EU, předpokládá se, že po vypršení 
kontraktu se vrátím zpátky na české MZV (mj. v nových výběrových řízeních do vznikající 
Evropské služby vnější akce je již podmínka, že MZV přijme svého zaměstnance zpět po 
skončení práce pro EU). Proto se neloučím a přeji SRP hodně úspěchů v jejich činnosti, 
budou-li mít zájem o zkušenosti z unijní praxe, zůstávám k dispozici.  

Pavel Svítil, Delegace EU v Dillí 
Bývalý místopředseda odborů na MZV 
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DO ZAHRANIČÍ VYJÍŽDĚJÍ I ZVÍŘATA. NAPŘÍKLAD PES. 
Vladimír Šál, Kišiněv 

Podobně jako všude jinde, i mezi 
pracovníky MZV je hodně milovníků a 
chovatelů zvířat. A každý, kdo má nebo měl 
nějakého domácího miláčka - nemám teď na 
mysli manželky a manžely nebo partnerky a 
partnery - ví, že domácí zvíře může někdy 
poněkud zkomplikovat život. Třeba při 
plánování dovolené. A taky může výrazně 
zasáhnout do rozpočtu domácnosti. To platí 
obecně, ale o to víc v případě nás, zamiňáků, 
při dlouhodobých vysláních do zahraničí. 

Nemám zkušenosti s jinými zvířaty, 
ale protože jsme vždycky měli doma psa, rád 
bych se podělil alespoň některými 
zkušenostmi a poskytl pár rad - jsem už ve 
věku, kdy mi dělá dobře radit jiným, zvláště 
mladým. 

V posledních letech je výrazně 
jednodušší cestování se psem do většiny 
zemí Evropské unie. Stačí mít doklad, který 
se jmenuje Pas zvířete v zájmovém chovu, 
který je v podstatě kombinací pasu a 
očkovacího průkazu, a mít v pořádku a 
zaznamenaná pravidelná povinná očkování a 
prohlídky zvířete. Dokonce je celkem 
rozumně dělaný, pokud se jedná o stránky a 
rubriky. V dřívější verzi bylo jméno majitele 
hned vedle fotografie zvířete, takže to 
vypadalo, když člověk přehlédl malými 
písmeny tištěné jméno zvířete, že se můj pes 
jmenuje Vladimír Šál. Odpadlo tak alespoň 

pro většinu zemí EU to, co bylo donedávna 

povinné a otravné, zvláště při kratších 
cestách do zahraničí, a sice prohlídka 
veterinářem - se záznamem v dokumentu - 
maximálně 3 dny před překročením hranice. 
A totéž při návratu do ČR.  

Výjimkou v rámci EU jsou, pokud si 
dobře pamatuji, Spojené království a Irsko, 
kde je pro dováženého psa povinná 
karanténa v příslušném zařízení - bývala 6 
měsíců; jak dlouhá je nyní, nevím. Podobné 
je to v Austrálii a některých dalších zemích. 

Poněkud složitější je situace, pokud 
vyjíždíte do země mimo EU. Zde je 
potřebné, což jsem se dozvěděl v podstatě 
náhodou a pak jsem sotva stíhal, potvrzení, 
že pes má v krvi dostatek protilátek proti 
vzteklině. Není to ani tak nutné pro výjezd, 
ale pro návrat se psem do země EU, čili 
domů. Vzorek krve odebere veterinář a 
odešle do snad jediné laboratoře v ČR, která 
tyto analýzy dělá. Než dostanete příslušný 
certifikát, trvá to přibližně 14 dní a stojí 
kolem 2.000,- Kč. Dobrá zpráva je, že pro 
zvíře pak tento certifikát platí doživotně.  

Rovněž mi bylo před mým nynějším 
vysláním doporučeno, abych si při každé 
cestě z ČR nechal vystavit příslušné 
potvrzení pro vývoz zvířete na Pražské 
veterinární správě (nebo jiné, podle trvalého 
bydliště). Potvrzení tam vystaví na základě 
dokladu zvířete na počkání a bezplatně. Po 
cestě na místo určení ho sice po mně na 
hranicích nikde nechtěli, ale myslím si, že je 
jistější tento kousek papíru mít s sebou. 
Člověk může trefit na celníka, který není 
zvířatům nakloněn. 

Pokud cestujete autem a pes je na 
ježdění zvyklý, je to jednoduché. Pokud 
cestujete do vzdálenějších destinací 
letadlem, je to výrazně složitější. Tedy za 
předpokladu, že s pejskem nelétáte 
několikrát ročně na výstavy a létání je pro 
něj denním chlebem. V případě cesty 
letadlem je nutné kontaktovat příslušného 
dopravce a (kromě zakoupení psí letenky) 
zjistit podmínky pro přepravu zvířete. 
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U malých psů a koček (do 7 nebo 8 
kg váhy) bývalo možné je přepravovat 
v kabině v odpovídající přepravce; jak je to 
teď, nevím. Větší cestují v zavazadlovém 
prostoru, což většinou velmi špatně snášejí. 
Svého času můj foxteriér v zavazadlovém 
prostoru vyl tak, že ho bylo v kabině letadla 
slyšet nejen při rolování, ale i při startu a 
plném tahu motorů túčka. Je potřeba zjistit, 
jakou přepravku (a v jakých rozměrech) 
daná letecká společnost akceptuje - ne 
všechny dostupné na našem trhu Vám do 
letadla vezmou. Dále musíte počítat s tím, že 
přepravku budou na bezpečnostní kontrole 
na letišti rentgenovat. Určitě navštivte 
veterináře a poraďte se s ním, jaké prášky na 
uklidnění zvířeti před letem dát.  

Samozřejmě Vás může potkat i 
nějaké neočekávané překvapení. Což se mi 
stalo na letišti v Montrealu. Po velmi dlouhé 

cestě - letěl jsem 11. 10. 2001, přesně měsíc 
po 9/11, a na lety na americký kontinent 
bylo třeba být na letišti 5 hodin před odletem 
- jsem vyřídil s letištní veterinářkou 
formality velmi rychle, papíry jsem měl 
v pořádku, příslušný formulář vyplnila také 
rychle. Ale dostavil se zádrhel: bylo třeba 
zaplatit -diplomat nediplomat- daň z dovozu 
zvířete, myslím 20 kanadských dolarů. Já 
jsem dostal diety v amerických, které ta 
dáma nemohla přijmout, a hoch, který měl 
službu v jediné směnárně na příletech, si 
odskočil na kafíčko. Takže jsme se psem a 

paní doktorkou čekali asi 45 minut, až se 
vrátí na pracoviště. 

Při pobytu v zahraničí je třeba počítat 
s tím, že v řadě zemí jsou veterinární služby 
velmi drahé. Také můžete, i v případě, že 
znáte velmi dobře místní jazyk, narazit na 
problémy při komunikaci s veterináři. 
Předpokládám, že Vás, stejně jako mě, 
neučili výrazivo z této oblasti. Když mi 
například v Ottawě vyplňovali kartu u 
veterináře, nějaký čas jsme se nemohli 
dohodnout, když se mě ptali, jestli byl pes 
změněn (altered). Až jsem posléze zjistil, že 
je to politicky korektní termín pro kastraci. 

Samozřejmě je nutné seznámit se se 
specifikou země a zvyky související 
s chovem zvířat. Nejlépe předem, ale 
pravděpodobně řadu věcí zjistíte až na místě. 
Ať už se jedná o uklízení po psu, místům 
kam lze chodit bez vodítka, případně 
náhubku, kam nelze se psem chodit vůbec a 
podobně. Specifikou mé současné destinace, 
Moldavska, podobně jako třeba Ukrajiny 
nebo většiny balkánských zemí, je obrovské 
množství toulavých psů všech možných ras 
(nebo spíše směsí ras) a velikostí. Většinou 
nebývají agresivní, ale občas ano, zvláště 
když se sejde smečka. Pro takový případ je 
asi dobré mít něco pro sebeobranu a obranu 
Vašeho psa - spray, ultrazvukový odpuzovač 
nebo něco podobného. Naše malá fenka tady 
byla napadena jen jednou - psem 
připomínajícím vlčáka. Od té doby chodíme 
na procházky pro jistotu s pepřovým 
sprayem v kapse, ale zatím jsme ho naštěstí 
nemuseli použít. 

Ve většině zemí nemusí pracovník 
ZÚ zvíře registrovat a je také osvobozen od 
příslušných poplatků nebo daní, případně 
zvíře registruje, ale daně neplatí. I když 
samozřejmě mohou existovat výjimky. 

Předpokládám, že stejná pravidla jako 
v případě psů platí například i pro kočky a 
králíky. Nemám zkušenost, pokud se jedná o 
rybičky nebo ptáky, ale předpokládám, že 
postup je podobný a že by vycestování 
s nimi nemělo přinášet výraznější 
komplikace.  

Jak to vypadá v případě jiných zvířat, 
třeba koňů, tygrů, krokodýlů nebo hadů, 
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nemám ponětí - ale obávám se, že může být 
poněkud složitější. V každém případě 
doporučuji všem kolegyním a kolegům, kteří 
se chystají absolvovat vyslání spolu se 
zvířetem, aby si v dostatečném předstihu 
zajistili všechny potřebné a užitečné 
informace, což by jim mělo pomoci vyhnout 
se neočekávaným a nepříjemným 
komplikacím na hranici nebo třeba v tranzitu 
na letišti. V některých případech je možné 
potřebné údaje nalézt v informaci o 
příslušném teritoriu na Lotusech. Určitě je 

také dobré kontaktovat někoho na daném ZÚ 
(GK, SM), nejlépe někoho, kdo chová zvíře, 
a poprosit ho o podrobnější informace a 
zkušenosti. 

Závěrem bych chtěl popřát všem 
cestujícím domácím přátelům, aby si v místě 
vyslání rychle zvykli a měli se alespoň stejně 
dobře nebo raději ještě lépe než jejich 
paničky a páníčkové. Změna prostředí je pro 
ně většinou, podobně jako pro nás, dost 
stresující - jenom si většinou neumějí 
postěžovat tak pěkně jako my. 

 
Děkujeme autorovi za spolupráci. Krátce poté, co jsme obdrželi jeho zajímavý text, 

jsme se dozvěděli o tragické události, která ho postihla. Výbor Sdružení rodinných 
příslušníků vyjadřuje soustrast panu Šálovi v souvislosti s náhlým úmrtím jeho manželky. 

 

O ŠKOLNÉM 
Jana Winklerová 

 Na konci ledna 2010 mne oslovila paní velvyslankyně Urbanová, která měla na MZV 
na starosti problematiku proplácení školného pro děti zaměstnanců MZV na misi v cizině 
studující na základních a středních školách. Byla jsem – jako zástupkyně SRP – vyzvána, 
abych se vyjádřila k nově připravované směrnici, která reagovala na záměr ušetřit 15 % 
z dosavadních nákladů na školné. Protože se mi toto téma zdálo poměrně závažné a 
ovlivňující mnoho rodin nejenom našich členů, rozhodla jsem se tuto směrnici poslat všem 
členům výboru SRP a na jejich doporučení i ostatním aktivním členům. Sama jsem ještě 
využila svých předchozích kontaktů na ZÚ ve Velké Británii a prověřila dosavadní 
zkušenosti se školní docházkou v Londýně. Vyrozuměla jsem, že velvyslanectví s chystanou 
změnou v systému školní docházky nebylo seznámeno a na základě této mojí informace 
poslal pan velvyslanec Žantovský vedení MZV své vlastní kritické stanovisko. 

Díky rychlé reakci paní Greplové, Lazarové, Smetánkové, Štěpánkové a Ždimerové a 
pana Kamase se podařilo ve stanoveném termínu odevzdat naše připomínky. Týkaly se 
zejména obecného upřednostnění francouzských škol jako tzv. referenčních, povinnosti 
rodičů platit „v předstihu“ školné, které jim bude dodatečně MZV proplácet, a povinné 
docházky do státních škol v Londýně. Rodiče naopak vstřícně reagovali na případnou 
rozumnou míru finanční spoluúčasti při platbě školného. 

Následně proběhlo jednání vedení ministerstva, na kterém byly prodiskutovány 
připomínky všech dotčených složek ministerstva (včetně SRP) k nově navržené směrnici. 
Podle předběžné informace od paní velvyslankyně Urbanové byly naše připomínky 
akceptovány. O dalším vývoji vás budeme informovat po červnovém jednání vedení MZV. 

 
Z RODINNÉHO ALBA  
V této rubrice chceme zveřejňovat nevšední příběhy rodin zaměstnanců MZV. Ukázat na to, 
s jakými starostmi zápolí při pobytu v zahraničí i doma. Pokud i vy máte zajímavou 
zkušenost, o kterou se chcete s ostatními podělit, napište nám.  

Klára Fischerová, Paříž 

Jsme na české poměry poměrně početná rodina se čtyřmi dětmi ve věku 6, 11, 13 a 15 
let. V zahraničí pobýváme od roku 2003. Za ta léta jsem si prošla mnoha situacemi, kdy jsem 
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nechápala, proč v zahraničí vlastně jsme, proč se raději kvůli dětem nevrátíme domů. Jindy 
zase s čistou hlavou vidím i mnoho dobrých stránek toho, co nám život v jiné kultuře nabídl. 
O své zkušenosti bych se s Vámi ráda podělila. Někdo z toho získá potřebné informace, pro 
někoho se to může stát inspirací. Nejdůležitější je, myslím si, v takových situacích chuť si 
navzájem pomáhat.  

Obecně ve Francii platí, že děti diplomatů chodí do státních francouzských škol, které 
jsou zdarma. MZV v zemích, kde je úředním jazykem jeden ze světových jazyků, 
nepředpokládá, že by hradilo vysoké školné v mezinárodních školách. Kvalita výuky ve 
státních školách by měla být na dostačující úrovni a mnoho rodičů je s ní i spokojeno. My 
jsme se však rozhodli pro jinou cestu. Nejblíže od našeho domova byla církevní škola. Jedná 
se o malou rodinnou instituci s tradicí od počátku devatenáctého století. Výuka nejmenších 
dětí je třeba propojena s výukou žáků vyšších tříd. Ti jim chodí předčítat pohádky, k malým 
sourozencům jsou v případě problému nejdříve povoláváni jejich starší sourozenci. 
Samozřejmě pokud se jedná třeba o pofoukání bolístky nebo o zahnání smutku, jinak 
informují rodiče. Škola například zaměstnává zvláštního pedagoga – knihovníka, který žáky 
dobře prozkoušenými metodami uvádí do světa literatury. Úspěch se dostavil: naše tři mladší 
děti jsou dnes chronickými čtenáři. Děti byly ve škole spokojené hned od začátku, dostalo se 
jim vlídného přijetí, přestože nemluvily ani slovo francouzsky. Výsledky mají velmi dobré a 
do školy chodí rády. I když zvolením této školy jsme se dobrovolně rozhodli sami platit 
školné, což při našem množství dětí činí měsíční výdej 900 Euro, nikdy jsme toho nelitovali.  
Dětem se dostalo výborné výuky s individuálním přístupem.  

Docela jinou kapitolou byla škola pro Vojtěcha. Náš nejstarší syn Vojta se totiž 
narodil s kombinovaným postiže-
ním a potřebuje celodenní péči. 
Školu pro něj jsme začali hledat 
s předstihem, půl roku před naším 
stěhováním do Paříže.  Manžel 
s Vojtou vyrazili do Francie a 
společně objížděli vybraná centra 
a školy pro postižené. Objeli 
nejen Paříž, ale celý přilehlý 
region. V zemi je sice slušná 
úroveň péče, ale zoufalý 
nedostatek kapacit. Postižené 
proto dokonce vozí do stacionářů 
v Belgii. Vojtu se nám nakonec 
podařilo dostat do školy až půl 
roku po našem příjezdu, v lednu 

2004. A vybírat jsme si moc nemohli. Našli jsme jediné centrum, kde byli ochotni Vojtu vzít 
do denního stacionáře s  programem upraveným dle jeho možností a schopností. Zařízení 
nebylo zadarmo. Naštěstí jsme získali na MZV výjimku na úhrady školného, které se jinak 
pro Francii nevyplácí. Do našeho vstupu do EU byly poplatky hodně vysoké, ale dnes, 
v rámci EU, jde platba přes zdravotní pojišťovnu a MZV tím není zatěžováno. Přesto jsme 
velmi ocenili jejich vstřícný přístup a pružné řešení na začátku našeho pobytu.  Vojta také 
během našeho pobytu musel podstoupit dvě velké operace, páteře a následně kyčle. V obou 
případech nám byla bez problémů proplacena cesta, jelikož jsme se vzhledem k nutnosti 
následné péče rozhodli pro operaci u českých odborníků. Doléčení a pravidelnou rehabilitaci 
už opět zajišťovala Vojtova škola.    

Na péči o Vojtu se vztahují sociální dávky. Před odjezdem do zahraničí jsem o našem 
stěhování informovala sociální pracovnici. Byla jsem seznámena s tím, že dále mohu pobírat 
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jen dávky státní sociální podpory, tedy přídavky na děti. Avšak dávky státní sociální péče 
(mluvíme o systému v roce 2003) se prý do zahraničí nevyplácejí. O našeho postiženého 
Vojtu jsem se starala sama a měla jsem tedy ze zákona nárok na „příspěvek na péči o osobu 
blízkou“. Tato dávka mi byla odejmuta s vysvětlením, že obecní úřad nemůže v zahraničí 
kontrolovat, zda se o Vojtu opravdu starám. Při vší úctě k obecnímu úřadu soudím, že to 
nebylo správné rozhodnutí. Jednak jsem nepřestala být českým občanem a o Vojtěcha jsem 
se starala stejně i ve Francii. To se nakonec změnilo, tuším v roce 2008, odkdy je v platnosti 
nový zákon, který dovoluje, abychom „příspěvek na péči“ pobírali i při přechodném pobytu 
v zahraničí. Odebrání příspěvku jsem chápala jako nespravedlnost. Nejde o peníze, ale o 
vyjádření společenského uznání za to, co dělám ve dne v noci bez požadavku na další právně 
garantovanou pomoc od našich státních institucí. Radila jsem se tehdy s experty a ti mi 
doporučovali rozhodnutí obecního úřadu napadnout. Ale přiznám se, že jsem na nějaké 
přesvědčování úřadů neměla energii. Nová úprava toto řeší, tak se můžete příspěvku na péči 
nyní dovolat.  

Po vstupu do EU se výrazně zlepšila i situace s nákupem různých zdravotních 
pomůcek. Vojta má každoročně nárok na určité vybavení. Některé větší pomůcky, třeba 
invalidní vozík, jsou možné získat jednou za několik let a jsou hrazeny pokaždé jen do jisté 
výše. Systém ve Francii je v podstatě stejný, jen je vzhledem k péči o postižené mnohem 
velkorysejší než český. V Čechách jste totiž nuceni podstupovat často nedůstojné 
handrkování s posudkovým lékařem, zda dotyčná osoba opravdu žádaný produkt nutně 
potřebuje. Ve Francii odborný lékař vypíše formulář pro potřebné vybavení a pojišťovna ho 
proplatí do stanovené výše. Ta je u každého produktu jiná. Například u elektrického 
invalidního vozíku jsme dopláceli asi pětinu ceny, u polohovacího rehabilitačního kočáru to 
byla více než polovina. Byli jsme totiž nuceni zvolit dražší výrobek, jelikož variabilností 
sedu-polosedu a nastavitelností různých opěrek vyhovoval Vojtovi lépe. Některé pomůcky 
jsou opravdu hodně finančně náročné, na druhou stranu je člověk alespoň hospodárně 
využívá.    

Zvláštní kapitolou bylo žádání o vydání občanského průkazu pro našeho tehdy již 
patnáctiletého syna. Zkomplikovalo se to tím, že zároveň jsme žádali o změnu trvalého 
bydliště, jelikož jsme se tou dobou stěhovali ze státního bytu do vlastního bydlení. Byt jsme 
vraceli Magistrátu a změna trvalého bydliště byla nutná.  Obě žádosti je nutné podat osobně 
s vyplněným a podepsaným formulářem. Samozřejmě, že se nám Vojtu nechtělo kvůli takové 
formalitě vozit do Prahy, už i proto, že formuláře stejně není schopen podepsat. Nakonec se 
to vyřešilo plnou mocí sepsanou na konzulátu, ve které náš syn zmocnil svého otce ke změně 
trvalého bydliště. Místo jeho podpisu však byly podpisy dvou svědků. S obecním úřadem 
jsme se dohodli, že nové doklady si vyzvedneme při nejbližší cestě domů. 

Chtěla bych se s Vámi podělit ještě o jednu zajímavou zkušenost, a to s výukou 
češtiny. Pro většinu rodičů v zahraničí znamená učení vlastních dětí černou můru. Jednak ne 
vždy jsou na to připraveni svým vzděláním, a také děti samozřejmě těžko nesou, jak říkají 
„práci navíc“. Otázku „proč se mám učit dvě školy“ zná asi každý, kdo v této situaci byl. 
Hodinky ukradené o volnějším odpoledni či většinou nenáviděná sobotní dopoledne 
k rodinné pohodě příliš nepřispívají. Naše děti jsem na začátku učila českou školu sama 
doma, ale byla to poněkud náročná činnost. Jelikož není právě jednoduché se s naším Vojtou 
přesouvat na větší vzdálenosti, na prázdniny jsme jezdili do Prahy jen vzácně. Kontakt 
s českou školou jsme neměli šanci moc udržovat. Proto jsem uvítala možnost začít děti 
posílat do české školy, která právě v Paříži vznikla. Byla vedena nejprve asociací Entrakt en 
France, dnes funguje pod názvem Česká škola bez hranic. Do školy se chodí každou sobotu 
dopoledne na 4 hodiny. Znalost češtiny našich dětí  se od té doby výrazně zlepšila a mnohem 
lépe se orientují i v dějepise a vlastivědě. Přitom vlastně zažívají, že čeština má velký 
sociální potenciál: počet kamarádů a intenzita aktivit, které tam našly, jim pomohly najít 
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cestu třeba ke čtení knížek v češtině. A to považuji za vítězství. Přeci jen se číst a psát učily 
všechny ve Francii. Česká škola bez hranic je projekt, který by si zasloužil větší podporu od 
našich státních institucí. Zatím ve velké míře funguje díky entusiasmu a nevyčerpatelné 
energie její zakladatelky Lucie Slavíkové-Boucher. Informace o těchto aktivitách můžete 
získat na jejich webové adrese www.csbh.cz. 

Vidíte, že naše situace je sice trochu složitější, ale nastalé problémy je možné 
s trochou dobré vůle všech zúčastněných vyřešit. A nějakou radu pro rodiny v podobné 
situaci? Klíčové je porozumění příslušných odborů ministerstva, které rozhodují o udělení 
výjimek. A takového porozumění se nám dostalo. Jinou otázkou je, jak to bude do budoucna 
s prorodinnou politikou ministerstva. Přeci jen se zde setkáváme s diplomaty jiných zemí a 
s jejich rodinami a máme možnost srovnání. Ne vždy vycházíme z takového srovnání kladně. 
A někdy si říkám, zda české ministerstvo chce mít v zahraniční službě samé svobodné, nebo 
zda chce stabilizovat poměry pro diplomaty s rodinami? A jakým způsobem by to chtělo 
dělat? Doufám, že si všichni uvědomujeme, že rodinné zázemí je pro diplomata v cizí zemi 
plusem a někdy dokonce nutností. Proto bych přivítala vyřešení plateb zdravotního a 
sociálního pojištění pro partnery, usnadnění situace pro rodiny, které očekávají v zahraničí 
potomka, a alespoň na velkých úřadech systémové zajištění výuky češtiny nebo po návratu ze 
zahraničí výraznější pomoc při začleňování do českých škol.  

 

JAZYKOVÉ A POČÍTAČOVÉ KURZY 
Věra Labuťová 

O tom, že byla podepsána Smlouva o spolupráci mezi MZV a SRP jsme vás 
informovali v minulém čísle Zpravodaje. A tak možná pro vás není novinkou, že v této 
smlouvě je zakotvena možnost rodinných příslušníků zaměstnanců MZV účastnit se kursů, 
které pořádá Diplomatická akademie (DA). Jde zejména o jazykové a počítačové kurzy. 

 
Jazykové kurzy 

Jazykové kurzy pořádá Jazyková katedra DA. Konají se obvykle v každém 
akademickém roce (tj. září-červen) od půlky září do půlky června. Výuka probíhá dvakrát 
týdně v trvání 90 minut. Nabídku jazykových kurzů vyhlašuje DA koncem srpna 
prostřednictvím interní sítě Lotus Notes a přihlásit se je třeba pomocí přiložené přihlášky. 
Jazyková katedra DA nabízí obvykle výuku angličtiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny a 
němčiny na úrovni II-IV a konverzaci. Od roku 2009/10 byla nově zavedena výuka arabštiny 
pro začátečníky a pokročilé. 

 

Srovnání úrovní jazykových kompetencí dle ERR a MZV ČR 

Stupnice ERR Úrovně MZV ČR Stará terminologie 

A1 I. stupeň Úplný začátečník 

A2 I. stupeň Mírně pokročilý 

B1 II. stupeň Středně pokročilý 

B2 III. stupeň Velmi pokročilý 

C1 IV. stupeň Velmi pokročilý + 
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C2 IV. stupeň Úroveň rodilého mluvčího 

Od zimního semestru 2009/2010 nejsou zahajovány žádné kurzy pro začátečníky (do 
úrovně MZV I). Pro přihlášení do jazykového kurzu od úrovně MZV II je třeba předložit 
certifikát odpovídající stupni A2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, 
složit zkoušku na I. stupeň na DA nebo absolvovat tzv. zjišťovací test. Přihláška do 
jazykových kurzů je zároveň závazkem k vykonání příslušné jazykové zkoušky po dvou 
semestrech výuky. Jazykový kurz je možné v případě nesložení zkoušky opakovat pouze 
jednou. 

 
Počítačové kurzy 

Počítačové kurzy organizuje rovněž Diplomatická akademie a konají se prakticky 
denně v dopoledních i odpoledních hodinách v učebně DA v Rytířské ulici. 
Rozpis kurzů uveřejňuje DA vždy na 2 měsíce dopředu a můžete je nalézt na  internetových 
stránkách da.trias.cz, kde je možno se i na kurzy přihlásit. Přístup na stránky je uzavřen 
heslem, které zde samozřejmě nemohu zveřejnit. (Heslo zjistíte od svého partnera-
zaměstnance MZV, případně členové SRP je naleznou na interních webových stránkách.) 
Dopolední kurzy probíhají od 8 do 13 hodin a jejich úkolem je seznámit účastníky  podrobně 
s danou problematikou. Kurzy se podle úrovně dělí do čtyř kategorií: minimální (obvykle 
úroveň I), upřesňující (obvykle úroveň II a III), rozšiřující a nadstandardní. 

 

Nabídka dopoledních kurzů 

Operační systémy Windows (I – V) 

Textové editory MS Word (I – VII) 

Tabulkové procesory MS Excel (I – IV) 

Groupware Lotus Notes (I – II) 

Databáze MS Access (I – II) 

Internet Internet (I – II) 

Grafika Grafika (I – II) 

Prezentace MS Power Point (I – II) 

Doplňkový kurz Archivace dat a problematika počítačových virů, Elektronický 
podpis, Předvýjezdový kurz, Redakční systém…..atd.) 

 
Odpolední kurzy jsou pouze doplňkové kurzy typu „základní minimum“ a kurzy typu 

„základní práce s...“ a probíhají od 13:15 do 16:15 hodin. Cílem těchto kurzů je seznámit 
uživatele se zcela základními postupy a  rysy jednotlivých aplikací a nemohou v žádném 
případě nahradit jakýkoliv hlavní dopolední kurz. 

 

Nabídka odpoledních kurzů 

Základní minimum 
uživatele 

Internet 
Elektronická pošta 
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MS Word 
MS Excel 

MS PowerPoint 
Lotus Notes 

Spisová služba II 
Internet – Redakční systém pro naplňování www stránek ZÚ 

Šablony v MS Wordu – nabídka Úlohy 
Principy bezpečného chování uživatele v prostředí Internetu 

WP => Word 

Základy práce s … 

MS Windows 
MS Word 
MS Excel 

Lotus Notes 
MS Power Point 

 
Aktuální nabídku počítačových kurzů uveřejňujeme rovněž každé dva měsíce na 

interních webových stránkách sdružení SRP. 
 

BOMBAJ, ŽÁDNÉ PEKLO NA ZEMI 
Roman Krasnický

Nejlepší kvalita života na světě je 
v Curychu, tvrdí renomovaná tabulka 
sestavená znalci poměrů ve světě. Asi mají 
pravdu: skvělá infrastruktura, příjemné 
ovzduší, čistota, kultura a skvělé restaurace. 

Lidé jsou zdvořilí… Na třetím místě tabulky 
od konce je Bombaj, šestnáctimiliónová 
indická megapolis. Největší slumy v Asii 
jsou právě tady. Beznadějně ucpané silnice, 
hluk, přelidněnost, všudypřítomní žebráci a 
kontrast bídy a bohatství na každém kroku. 

Proboha, vy jedete do Bombaje, to 
vám nemohli nabídnout něco lepšího? Můj 

bratr v době našeho odjezdu dočetl knihu 
zakoupenou v Levných knihách. Jmenovala 
se „Mikroby v dějinách lidstva“. Z četby 
vyplynulo, že všechny strašlivé choroby, 
které sužovaly Evropu od raného středověku, 
přišly z Indie. Nikdy se za námi nepřijel 
podívat…  

Kdybych měl ale dnes - tři roky po 
návratu - na vybranou, kam jet na 
dovolenou, do Curychu nebo do Bombaje, 
neváhal bych ani minutu. Vyrazil bych do 
města, kde prý ještě před patnácti lety 
chodili ráno policisté a holemi šťouchali do 
lidí spících na ulici. Ti, kteří se nehýbali, 
byli zaručeně mrtví.  

A kde – jak vzpomínala žena jednoho 
obchodního zástupce – prostě není možné 
přejít ulici přeplněnou autobusy, auty, 
motocykly a bůhví čím. Stála na kraji, pevně 
držela za ruce dvě děti, a plakala. Tu ulici 
prostě nebylo možné přejít, nikdo ani 
náznakem nechtěl zpomalit, zdvořile 
pokynout matce a nechat ji i s caparty jít. 
Jenže na ty mrtvoly moc nevěřím a v tom 
druhém případě to chce projevit jistou dávku 
otrlosti a vstoupit do vozovky. Je to 
neuvěřitelné, ale funguje to dokonale: během 
vteřiny se všichni zastaví a pustí vás. Nebo 
se vám elegantně vyhnou, sice někdy jen o 
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pár centimetrů, ale vždy s naprostým 
přehledem. 

A tak těm, kteří by proboha někdy do 
Bombaje odjeli, mohu popřát bez jakékoliv 
ironie šťastný pobyt. Je to totiž místo, kde se 
dá žít a kde zrovna rodiny s dětmi nemají 
vůbec špatné podmínky k žití. Sami jsme to 
poznali, byť „bezdětní“, brzy po příjezdu. 
Vybaveni bedekrem jsme jedno odpoledne 
vyrazili poznávat město. Stopli jsme taxíka, 
který nás za levný peníz odvezl tam, kam 
jsme potřebovali. Řidič byl zdvořilý, možná 
negramotný, ale ve městě se perfektně 
orientoval a ani ho nenapadlo nasadit vyšší 
cenu jenom proto, že jsme cizinci. Později 
jsem poznal, že takoví jsou všichni 
bombajští taxikáři. Jenže Alan, řidič 
konzulátu, se druhý den mračil. Později se 
osmělil a sdělil nám, že od toho, abychom se 
kamkoliv v Bombaji podívali, je tady on. A 
to v každou denní a noční hodinu. V sobotu i 
v neděli… A to vše za příplatek za přesčas, 
který je pro Evropana směšný.  

Záhy jsem pochopil, že jsem se ocitl 
ve společnosti, kde 80 procent lidí každý den 
bojuje o výdělek ve výši desítek rupií a váží 
si každé práce. Proto všichni majitelé aut – 
nejen jaguárů a mercedesů – mají svého 
řidiče. Proto každá jen trochu bohatší rodina 

má uklízečky, kuchařky, chůvy a kohokoliv, 
kdo je ochoten udělat jakoukoliv práci. Proto 
když vyjdete z obchodu s nákupní taškou, 
ihned se nabízí několik rukou, že vám ji 
pomohou odnést kamkoliv za 10 rupií (= 5 
korun). Prostě ideální podmínky pro 
partnera, který se stará o malé děti. Na 
všechno máte lidi: zdvořilé, ochotné. Někdy 
chtějí o trochu víc, třeba místo deseti rupií 
patnáct. Pro některé otrlé Evropany je to 
drzost, mám mu dát místo pěti korun sedm? 
Někdy vás na ulici obtěžují svou dotěrností a 
snahou vám cosi prodat, či nabídnout 
pomoc. A taky jich je všude hodně. Po 
návratu do Prahy jsem si půl roku přidal jako 
ve vymřelém městě, kde vládne hrobové 
ticho. 

Bombaj jistě není ideální místo 
k životu na zemi. A také je pro mnoho 
Evropanů symbolem špíny a bídy. Nedivím 
se jim a znám spoustu milovníků Indie, kteří 
se tomuto město obloukem vyhýbají, protože 
to není „ta pravá Indie“. Tu hledají na 

svazích Himalájí, či ve stínu hinduistických 
chrámů. V chudých vesničkách bez elektřiny 
a kanalizace se rozplývají nad „autenticitou 
života“ a nechápou, že ti vesničané touží po 
barevném televizoru a místo duchovního 
sebezpytování každý den bojují o pár rupií, 
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aby přežili. A pokud se jim daří o trochu 
lépe, tak přemýšlejí o koupi motocyklu… 

Bombaj ale není jen obrovitý slum, 
jak tvrdí skeptici, ale také místo s krásnou 
architekturou ve stylu art deco, kde potkáte 
inteligentní vzdělané Indy, milovníky 
Janáčka. Místo, kde uprostřed noci můžete 
vyrazit do ulic, aniž by vás kdokoliv 
ohrožoval. Kde během dne můžete vyrazit 
do Breach Candy Clubu, plaveckého klubu, 
elegantního pozůstatku britské koloniální 
éry. Dva krásné bazény, tenisový kurt, 
volejbalové hřiště a posilovna. Krátce 
střižený trávník se slunečníky, dvě výborné 
restaurace s točeným pivem a výhled na 
moře. A pro děti skluzavky, umělý ostrov 
uprostřed jednoho bazénu. Co více si přát? 
Generace Čechů, kteří strávili nějaký čas 

v Bombaji, mi potvrdí, že bez „bríčka“ by 
nepřežili. I když jsem, pravda, během svého 
pobytu narazil na osoby, které klíčový 
význam tohoto místa nepochopily. Ale ti 
možná našli zalíbení ve skvělém baru 
„Geoffry´s“ na Marine Drive, malebné 
promenádě v centru města, nebo o víkendech 
vyráželi do Borivali, přírodního parku na 
severním okraji města, a toulali se po 
kopcích daleko od hluku velkoměsta. 

Člověk ze své paměti vytěsňuje 
nepříjemné zážitky, aby mohl dál fungovat 
bez stresu, říkají psychologové. Nepochybně 
mají pravdu. Ale v onom žebříčku bych 
Bombaj v každém případě posunul aspoň o 
pár příček nahoru. 

 

 

ZE ŠKOLNÍCH LAVIC 
V této nově zavedené rubrice bychom rádi přinášeli zajímavé informace především rodičům 
dětí, které se chystají na studium v zahraničí nebo naopak se vracejí ze zahraničního pobytu 
a hledají vhodné studium v Čechách, nebo i další zkušenosti a informace týkající se dětí a 
škol vůbec. V dnešním článku vás paní Irena Smetánková seznámí se  základními a 
středními školami v Praze, na kterých je možné studovat úplně nebo částečně v angličtině. 

Studium na základních a středních školách v Praze v angličtině 
Výběr vhodné školy pro děti je z pohledu rodiny jedním z nejdůležitějších kroků 

v procesu přípravy na vyslání do zahraničí. Stejně tak důležitá může být i otázka vhodného 
začlenění dítěte do vzdělávacího procesu po návratu do ČR. Díky aktivitám SRP jsou 
víceméně zmapovány zejména střední školy v Praze, které jsou vstřícné k dětem po návratu 
z dlouhodobého pobytu mimo ČR. Kromě English College in Prague (ECP)  se jedná o školy 
s vyučujícím jazykem češtinou. 

V nabízeném stručném přehledu jsou uvedeny možnosti, ze kterých lze volit, pokud 
uvažujete o škole s vyučujícím jazykem angličtinou. Všechny zmiňované školy jsou 
soukromé a platí se v nich školné, všechny (kromě jedné) však nabízejí na závěr 
středoškolského studia mezinárodní  zkoušku IB, kterou nelze v současnosti získat v žádné 
české státní škole. 

1) První typ škol jsou klasické mezinárodní školy, kde je veškerá výuka 
v angličtině a většinou zahrnují celý rozsah školní docházky (3-18 let), kromě 
ECP, která je určena pro studenty ve věku 13-18/19 let.  

2) Druhým typem jsou školy, které poskytují část výuky v češtině a část 
v angličtině. 

Následují školy rozdělené do těchto dvou skupin, požadavky na přijetí a finanční 
nároky, pokud jsou tyto informace dostupné na webových stránkách škol. 

 
ad 1) International School of Prague http://schoolnet.isp.cz/ 

Výuka podle amerických osnov, není třeba skládat zkoušky, jen předložit vysvědčení. 
Poplatky jsou od 15.950 do 18.850 Euro za rok podle věku dítěte. Škola nenabízí žádná 
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stipendia ani slevy pro sourozence, uvádí možnost požádat o finanční pomoc – nikoliv pro 
nové studenty. 

 Prague British School http://www.pbschool.cz/ 
Výuka podle britských osnov, pro přijetí nejsou potřeba zkoušky, přijímají děti už od 

18 měsíců. Poplatky jsou od 345.000 do 425.000 Kč ročně. Škola nabízí stipendia pro žáky 
ve věku 5-11 let, kteří mají trvalé bydliště v Praze 6 a složí vstupní zkoušku, a dále stipendia 
pro studenty ve věku 14-18 let, kteří mají trvalé bydliště v Praze 12 a složí vstupní zkoušku. 

 English International School of Prague http://www.eisp.cz/index.php 
Výuka podle britských osnov, není třeba skládat zkoušky. Poplatky 400.000 až 

467.000 Kč za rok, nabízejí slevu pro sourozence bez dalších podrobností. 
 Riverside School http://www.riversideschool.cz/ 
Vyučuje podle mezinárodních osnov, není třeba skládat zkoušky a roční poplatky jsou 

od 264.000 do 324.000 Kč podle věku dítěte. Je možné písemně požádat ředitele o slevu na 
poplatcích nebo finanční pomoc. 

 English College in Prague http://www.englishcollege.cz/ 
ECP je šestileté gymnasium, pro přijetí je třeba složit přijímací zkoušky, škola 

umožňuje složit zkoušky na dálku. V rámci českého programu studenti skládají maturitu 
z češtiny, jinak je veškerá výuka v angličtině. Školné za rok je 8.700 liber pro mezinárodní 
program a 220.050 Kč pro český program. Škola nabízí stipendia za výborný prospěch 
studentům českého programu a hudební stipendia studentům 1. a 2. ročníku. Studenti 
českého programu mohou požádat o finanční pomoc až do výše 65% školného na základě 
doložených příjmů rodičů. 

 
ad 2) Nový PORG http://www.novyporg.cz/npz/index.html (základní škola) 

http://www.novyporg.cz/npg/index.html (gymnasium) 
Základní škola a osmileté gymnasium, kde je intenzívní výuka angličtiny a 

v angličtině jsou vyučovány i některé předměty od 1. třídy (2 hodiny) až po maturitní ročník 
(12 hodin). Studium zakončeno zkouškou IB (dosud neakreditováno) a českou maturitou. Pro 
přijetí je třeba absolvovat zkoušky. Plné roční školné je 108.000 Kč a škola poskytuje 25% 
až 90% slevu na školném na základě individuální žádosti a doložených příjmů rodiny. 

 DINO škola http://www.dinoskola.cz/elementary-school/ 
http://www.dinoskola.cz/high-school/ 
Základní škola s rozšířenou výukou angličtiny a výukou předmětů v angličtině (3. 

ročník 2 hodiny až 5. ročník 4 hodiny), výuka španělštiny od 1. ročníku. Gymnasium otevírá 
první ročník ve školním roce 2010-2011 a předpokládá částečnou výuku v angličtině a výuku 
dalšího jazyka. Pro přijetí je třeba složit přijímací zkoušku. Studium bude ukončeno 
mezinárodní zkouškou IB (dosud neakreditováno). Finanční podmínky na školním webu 
neuvedeny. 

 Gymnázium Na Dlouhém Lánu http://www.gpvdl.cz/gdl/dlouhylan.htm 
http://www.gpvdl.cz/gpv/Dokumenty/dokumenty09/web_2010-11.pdf 
Ve školním roce 2010-2011 se otevírá první třída osmiletého česko-anglického 

gymnasia s vyučováním podle zásad Montessori. Pro přijetí je nutný test studijních 
předpokladů. Výuka podle českých osnov, podíl angličtiny nespecifikován. Finanční 
podmínky neuvedeny. Jako závěrečná zkouška uváděna pouze státní maturita. 

 Open Gate http://www.opengate.cz/ 
Osmileté gymnasium přijímá žáky do primy a do tercie. Nutné skládat přijímací 

zkoušky – test studijních předpokladů, angličtina. Od kvinty probíhá většina výuky 
v angličtině. Na závěr studia zkouška IB. Roční školné je 236.000 Kč. Škola poskytuje 
finanční příspěvek dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí. 
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26. KONFERENCE EUFASA 
Renata Greplová a Martina Lazarová 

26. konference EUFASA (European Union Foreign Affairs Spouses, Partners and 
Families Association) se uskutečnila v Madridu ve dnech 2. - 4. května a pořádala ji 
španělská asociace ACD. Kromě delegátek SRP, Renaty Greplové a Martiny Lazarové, se jí 
zúčastnili zástupci dalších 22 asociací. Hlavními tématy byly: „Návrat ze zahraničního 
postu“ a „Možnosti zvýšení členské základny národních asociací“. Konferenci oficiálně 
zahájila španělská královna Sofie, která 
krátce pozdravila delegáty a vyslechla si 
první příspěvky.  

Marja van Loopik (Holandsko), 
která vedla pracovní skupinu „Návrat ze 
zahraničního postu“ představila její 
výstupy: „Checklist“ (soubor úkonů, 
který nutno provést při návratů domů), 
Popis jednotlivých oblastí (např. kulturní, 
šok, děti) a Nejlepší příklady z praxe.  

Marianne Repo (Finsko) 
podrobněji referovala o kulturním šoku, 
který rodiny zažívají nejen při stěhování 
do zahraničí, ale i při návratu z postu 
domů.  Jeho hlavními příčinami je ztráta sociálních kontaktů, nižší příjem, administrativní 
překážky a pocit, že nikdo nerozumí našim specifickým zkušenostem získaným v zahraničí. 
Kulturní šok mnohem intenzivněji zažívají partneři narození v zahraničí (Foreign Born 
Spouses – FBS).  

Maria Kuglitsch (Rakousko) se věnovala problematice dětí.  „Když se děti vracejí 
domů, nemusí to pro ně být návrat domů“, konstatovala v úvodu své prezentace. Mnohé 
z nich se v zahraničí narodily nebo jako domov vnímají místo posledního pobytu. 
Nejdůležitější při integraci dětí po návratu je najít vhodnou školu. Je důležité, aby rodiče byli 
v aktivním kontaktu se školou, jinými rodiči, byli pozorní k různým abnormalitám. 
Doporučení asociacím zní: bojujte za flexibilitu školního systému a svobodnou volbu pro 
vaše děti, jakož i za to, aby na ně MZV vyčlenilo prostředky. Důležité je i proplácení 
psychologické poradny pro rodinné příslušníky. 

Pascale Teixeira (Francie) se zaměřila na možnosti zaměstnávání partnerů.  
Doprovázející partneři si stále častěji chtějí zachovat vlastní profesní kariéru, a to z několika 
důvodů: potřeba nezávislosti a zajištění v případě rozvodu, vlastní identifikace spojená 
s profesí a i potřeba druhého příjmu v rodině. 

Ulrike Seibel (Německo) informovala o předvýjezdových seminářích pro 
doprovázející partnery, které připravuje jako externí spolupracovnice Diplomatické 
akademie. Semináře byly původně určeny pouze pro ty, kdo vyjíždějí poprvé, ale kvůli zájmu 
byly otevřeny i pro ostatní, což se ukázalo být velikým obohacením pro nováčky i zkušené 
cestovatele.  
Semináře mají čtyři úrovně: 
1. Kurz zahajuje vysoký představitel MZV (obvykle náměstek ministra). Jde o potvrzení 

významu, který MZV přikládá roli doprovázejících osob.  
2. Diplomatický status - jeho výhody a nevýhody. V této části semináře přednášejí 

odborníci z různých částí MZV (zdravotní odbor, jazykové oddělení, psychologická 
poradna). Doprovázející partner tak získá vlastní přehled o tom, na koho se může na 
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MZV obracet a je vytvořen základ pro přímou komunikaci mezi doprovázejícím 
partnerem a MZV – bez prostřednictví zaměstnance. 

3. Cíle a strategie. Co chtějí doprovázející partneři? Jaké mají znalosti a zkušenosti a jak 
jich chtějí využít k dosažení svých cílů? 

4. Kontakty. Při prvních adaptačních potížích si většina doprovázejících partnerů myslí, že 
jsou sami, kdo podobnými pocity trpí. Stydí se o svých problémech mluvit. Síť kontaktů 
s asociací, odbornými pracovišti MZV, jakož i s dalšími účastníky kurzu pomáhá tyto 
těžkosti překonat. 

Obdobné kurzy pořádá i španělská asociace. Sylvia Cousteau de Diez-Hotchleitner 
přispěla zajímavými poznatky o tom, proč se mnozí partneři podobných kurzů odmítají 

účastnit. Hlavním 
důvodem je nedostatek 
času, ale i snaha 
vytěsnit problém 
z vlastního povědomí. 
Účastí na předvý-
jezdovém semináři by 
si mnozí partneři 
museli sami před 
sebou přiznat, že 
odjezd a dlouhodobý 
pobyt v zahraničí by 
mohl být problémem. 
Španělské kolegyně se 
toto dilema snaží 

obejít tím, že nabízejí „startovací“ semináře, u nichž účastníci mají pocit, že jde o určitý druh 
společenské konverzace, např. „Jak vést rezidenci?“ 

Chris Kotsionis (Řecko) na úvod druhého hlavního tématu konference „Možnosti 
zvýšení členské základny národních asociací“ konstatovala: „Čím viditelnější je asociace 
na veřejnosti, tím víc o ní její členové vědí.“ Národní asociace by si měly pro získání nových 
členů vytvářet odborné „marketingové“ strategie.  

Frédérique Zehnder-Mérot  (Švýcarsko) upozornila na častou slabinu – asociace si 
stanovují příliš mnoho témat a cílů, jejichž dosažení není reálné a pro členy (potenciální 
členy) se stávají nečitelnými. Asociace si musí stanovit několik málo dosažitelných cílů a 
připomínat to, čeho už (ve spolupráci s MZV) dosáhla. Je důležité průběžně zjišťovat, co si 
přejí členové a čas od času uspořádat brainstorming výboru a sestavit S.W.O.T. analýzu 
(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats).  

Veronica Scherk-Asénio (Portugalsko) se zaměřila na to, jak získat pro členství 
mladší generaci. Je důležité oslovit ty, kdo vyjíždějí poprvé a mít připraveny uvítací dopisy 
pro ty, kdo se vracejí ze zahraničí. Osvědčilo se mít v asociaci mluvčího mladší generace.   

Francesca Vattani (Itálie) poukázala na důležitou roli starších či penzionovaných 
členů, kteří jsou pilíři mnoha národních asociací. Mají totiž zkušenosti a čas, zatímco většina 
mladších je plně vytížena rodinou a zaměstnáním. 

Dalším bodem programu byly workshopy: 
1. „Role referenta pro rodinnou politiku (Family Officer) MZV a jeho vztah k národní 

asociaci“ - vedla Monica Vermeulen z nizozemského MZV  
2. „Jak se vypořádat s životem v zahraničí?“ – vedla Ulrike Seibel z německé asociace, 
3. „Vnitřní a vnější webové stránky EUFASA a spolupráce s webmasterem“ – vedla 

Martina Lazarová z české asociace. 
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Prvního workshopu se zúčastnily tři zástupkyně z řad Family Officers (dále jen FO) 
z Holandska, Belgie a Švýcarska a 8 delegátů z různých asociací. Zde jsou v krátkosti jejich 
základní doporučení: 
1. Není-li ještě na vašem MZV zřízen FO, je vhodné argumentovat tím, že práce diplomatů 

je silně ovlivňována jeho rodinným zázemím, diplomat se spokojenou rodinou 
v zahraničí dosahuje lepších pracovních výsledků. Proto je třeba, aby MZV vytvářela 
pro rodiny příhodné podmínky a jako jeden ze způsobů lepší komunikace s partnery je 
zřízení FO. 

2. Pro spolupráci s FO je důležité jakou má asociace pověst na MZV. Neméně důležité je 
vytvoření strategie a nastolení témat, která mají naději na úspěšnost a jsou hlavně dobře 
zformulována, např. lepší je zdůrazňovat pracovní úspěšnost diplomata s dobrým 
rodinným zázemím než příliš mluvit o ocenění práce partnera. 

3. Základem pro dobré fungování FO na MZV je, aby disponoval dostatečnými 
pravomocemi a jím předkládané návrhy byly vedením MZV vnímány jako relevantní. 
MZV si přejí, aby FO mluvil jim „srozumitelným jazykem“, aby byl dobře informován 
o možnostech a současné situaci MZV.  FO jsou pochopitelně v první řadě loajální 
k MZV.   

4. V případě zřízení FO je důležité rozdělení úkolů mezi ním a asociací, aby se agenda 
zbytečně nezdvojovala.  FO je zdrojem informací o záměrech MZV a zajištěním 
kontinuity agendy rodinné politiky na MZV. Od asociace očekává náměty, které se 
pokusí prosazovat. Za svůj nejdůležitější úkol považují včlenění tématu rodinné politiky 
do koncepčních a strategických materiálů MZV. 

Poslední prezentací konference byl Manuál pro výkon předsednické funkce a přípravu 
konference EUFASA v podání Martiny Lazarové z české asociace. Manuál se skládá ze tří 
částí: Kalendář, Vysvětlivky pojmů a Vzory/formuláře. Jedná se o organizačně - protokolární 
návod, který má podstatně ulehčit výkon rotační předsednické funkce EUFASA. 

Delegáti madridské konference v závěru zvolili témata pro příští konferenci, která 
se uskuteční v květnu 2011 v Budapešti: 
1. Změny v EUFASA pod vlivem přijetí Lisabonské smlouvy 
2. Legalizace statusu doprovázejících osob 
3. Vytvoření sítě kontaktů s privátním sektorem za účelem snadnějšího zaměstnávání 

doprovázejících osob 
Podrobnější zprávu (vypracovanou pro generálního sekretáře) najdete na interních 

webových stránkách SRP.  
 

V PŘÍŠTÍM ČÍSLE ZPRAVODAJE 
Českou školu bez hranic založila v Paříži Lucie Slavíková-Boucher na podzim roku  

2003. Zpočátku šlo v podstatě o jazykové kroužky pro děti. 
Postupem času se však Česká škola bez hranic (ČŠBH) změnila 
v plnohodnotný návazný vzdělávací systém. V ČŠBH se vyučují děti 
převážně českého původu od 18 měsíců do 15 let, tedy do ukončení 
základní školní docházky. Děti paralelně plní povinnou školní 
docházku v některé ze základních škol země, kde žijí.  

Současná výuka se rozděluje na předškolní výchovu a výuku 
předmětů „Český jazyk a literatura“ a „Dějepis – zeměpis českých 
zemí“ v rozsahu požadovaném Rámcovým vzdělávacím programem 
MŠMT ČR. 

Pobočky České školy bez hranic se postupem času objevily v dalších městech světa  - 
v Londýně, Berlíně, Sydney, Curychu, Ženevě, Bruselu, Mnichově, Kodani a Drážďanech. 
Více příště. 
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