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Poznáváme Odbor IS / IT
Rozhovor s vedoucím odboru Ing. Michalem Králem
Denně pracujeme se softwary, bez kterých si už svou práci nedokážeme představit.
Posíláme svým kolegům e-maily s důležitými dokumenty, zpracováváme různé požadavky nebo příkazy a navštěvujeme firemní intranet či webové stránky, abychom
zjistili, co bude dnes k obědu. Kdo však spravuje technologie, na kterých to vše stojí?
Svůj tým nám v tomto čísle představí vedoucí odboru Ing. Michal Král.
Představte nám váš odbor.
Odbor plní primárně povinnosti uložené Organizačním
řádem ZSMV. Cílem, kromě bezproblémové funkčnosti technologií, je především zajištění odpovídajících
a přívětivých podmínek při práci s výpočetní technikou.
Spokojenost uživatelů je naší prioritou, a proto pracujeme jako tým s úzkou vzájemnou vazbou. Snažíme se
adekvátně reagovat na provozní požadavky i podněty
na zlepšení funkčnosti jednotlivých segmentů informačních systémů. Do tohoto odboru spadají tři oddělení.
Oddělení podpory a rozvoje informačních systémů zajišťuje správu, údržbu a nepřetržitý provoz veškerých informačních systémů ZSMV. Připravuje a koordinuje rozvoje
informačních systémů a na základě schválených plánů
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zajišťuje jeho realizaci. Vedoucím oddělení je Štěpán Bátěk a správci informační a komunikační technologie jsou
Josef Štěpnička a Aleš Kozubík.
Dále Provozní oddělení zajišťuje komplexní podporu
koncových uživatelů výpočetní techniky. Zodpovídá za
správu a provoz síťové infrastruktury. Správci tohoto oddělení jsou Aleš Moravec a Jakub Resl v čele s vedoucím
Jiřím Selementem.
A nakonec zde máme Oddělení administrativního zabezpečení, které zodpovídá za evidenci majetku odboru
a provádění inventarizace. Zpracovává požadavky a faktury v DMS. Zabezpečuje provoz a smluvní servis multifunkčních zařízení. Vedoucí oddělení je Ing. Naďa Pavlyšče a referentkou majetkové správy je Petra Neubergová.

– rozhovor –

Když jednáte s ostatními odbory
a odděleními, s čím se nejčastěji potkáváte?
Jakožto odbor zajišťujeme z velké části podporu uživatelům v rámci celého ZSMV a komunikujeme prakticky
se všemi zaměstnanci. Problémy s IT technikou jsou různorodé, a to od nemožnosti se přihlásit do PC přes různé
problémy v rámci desítek systémů, které provozujeme,
až po odstraňování následků po vytopení hotelu. Je pravda, že i právě díky velké různorodosti se v práci rozhodně
nenudíme a tato práce nás naplňuje. Druhou oblastí naší
spolupráce s dalšími odbory je rozšíření stávajících systémů a zavádění nových dle požadavků.

Co by bylo potřeba změnit, aby naše spolupráce byla pro obě strany jednodušší?
Námi preferovaný komunikační kanál je Helpdesk, díky
kterému na jednotlivé incidenty nezapomeneme a je vidět jasná stopa, jak byly incidenty řešeny, což je přínosné
jak pro nás, tak i pro uživatele. Je samozřejmé, že některé
problémy nelze přes Helpdesk řešit, potom je telefonický kontakt namístě. V rámci odboru držíme i každodenní
pohotovost mimo pracovní dobu do 19:00 na speciálně
zřízeném čísle.

Jaká technologická vylepšení byste doporučili pro lepší komunikaci mezi týmy
a samotnými kolegy?
V rámci ZSMV v tuto chvíli neexistuje jednoduchá platforma na sdílení a kooperaci nad různými dokumenty, respektive nad celými projekty. Tuto funkcionalitu
poskytuje například Microsoft Sharepoint. Tento software může sloužit jak pro zjednodušení kooperace,
tak i k nahrazení celého intranetu ZSMV. Zajímavými
funkcemi je verzování dokumentů, řízení oprávnění
uživateli, již zmíněné jednoduché sdílení dokumentů
a projektů napříč organizací, provázání s MS Office, sdílení úkolů atd. Microsoft Sharepoint je nepsaným standardem ve velkých korporacích a jeho případné užití
hodláme navrhnout v rámci modernizace informačních
systémů. Dalším zajímavým softwarem je Microsoft
Teams, který, jakožto i podobné služby, získal velkou oblibu při koronavirové krizi. I my, v ZSMV, jsme právě tento
software začali v určitém rozsahu využívat až právě během této doby.

i předcházení problémům, ať už to je automatická aktualizace operačních systémů, antiviru nebo periodické
výměny uživatelského hardwaru a obměnu infrastruktury. Jedna z obměn infrastruktury právě probíhá v rámci
našich „poboček“. Je měněn serverový hardware vč. UPS
a switchů.

O čem bychom měli vědět a na co bychom
si měli dávat pozor v současném digitálním
světě?
V současném digitálním světě na člověka číhá spousta
nástrah. První oblastí, se kterou se setkává každý z nás, je
spam a s ním spojený malware, kterým si můžete infikovat počítač. Popřípadě jste přes nepříjemné emaily vydíráni a nuceni k zaplacení určitého obnosu. Základem je
neotevírat nebezpečné přílohy a na emaily nereagovat.
Spam a s tím spojené nástrahy je ale pouze jedna část.
Je nutné dbát obezřetnosti při placení platební kartou
na internetu, při přihlašování k emailům, eshopům atd.,
když jste na cizím PC nebo na WiFi, která není vaše domácí – nikdy nevíte, kdo „poslouchá“. Nástrah je opravdu
hodně a ke každé by šel napsat dlouhý článek, ale to by
nám nestačil ani celý časopis.

Sledujete vývoj v oblasti PC technologií?
Je možné s ním držet krok ve firmě?
Ano, v rámci našeho oboru je nutné tento vývoj neustále
bedlivě sledovat. Technologie se mění a vyvíjejí a jak se
říká „kdo chvíli stál, stojí opodál“. Nyní např. sledujeme
vývoj satelitní konstelace Starlink od firmy SpaceX. Toto
internetové připojení by šlo využít například na Lovecké
chatě na Tokáni. V rámci ZSMV se tedy snažíme co nejvíce držet krok se současnými technologiemi a myslíme si,
že se nám to víceméně daří. Ať už je to výstavba záložní
lokality (DR) ZSMV, která bude sloužit v případě havárie
datového centra v Přípotoční, nebo nasazení nového
anti-virového řešení ESET a další projekty, které jsou pro
uživatele více či méně viditelné.

Jsou nějaké problémy v systémech,
které si zaslouží naši pozornost
a následné rozřešení?
Problémy se objeví a objevovat budou. V rámci odboru se snažíme samozřejmě o co nejrychlejší vyřešení
všech věcí, které se takto objevují. Samozřejmostí je
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Jak cvičit plíce a dýchání po
prodělání COVID-19
Projekt oddělení specializované metodiky ZSMV
V roce 2019 se objevilo nové infekční onemocnění COVID-19, které s sebou u části
nemocných přináší nejen v akutní fázi nemoci, ale i po vyléčení infekce, postcovidový syndrom nejčastěji díky infekci horních
cest dýchacích.
Pokud imunitní systém včas nezasáhne, postupuje dál
do plic, kde může vyvolat virový zánět. V takovém případě trvá léčba déle a pacienti mohou mít dýchací obtíže
i po odeznění infekce. Lékaři varují, že může těžce postihnout i ty, kteří měli lehký průběh infekce. Jeden den běhají,
druhý neujdou pár metrů – zvracejí, kašlou, mají dechové obtíže různé intenzity a trpí celkovou únavu. Vitamíny
ani medikamenty nepomáhají. Téměř u všech vyléčených
osob po třech měsících přetrvávají fyzické i psychické problémy. Například únava, poruchy spánku, dušnost, špatná
fyzická kondice či sklony k depresím, úzkostem nebo psychózám. Tento syndrom lze ovlivnit plicní rehabilitací se
zvýšením fyzické kondice a tréninkem dýchání, s postupnou
progresí zátěže. K dechovému cvičení je vhodné připojit
i kondiční procházky a postupně také silový trénink (1).
Pro odstranění špatné fyzické kondice by se měl trénink
zaměřit na posílení svalů celého těla ve správných funkčních pohybech. U vyléčených osob po infekci Covid-19 bylo
zjištěno, že došlo ke snížení svalové síly hlavních svalových
skupin dolních a horních končetin, přestože před nemocí
nebyly zjištěny žádné muskuloskeletální problémy. Vhodné cvičení může podle specialistů zabránit plicní fibróze
a pozánětovému zjizvení plicní tkáně, které jsou vážnými
komplikacemi u pacientů vyléčených z infekce COVID-19. (2)
Silový trénink a trénink dýchání sehrává i proaktivní úlohu
na zvýšení imunity u jedinců s vyšším rizikem výskytu nemocí s ohledem na jejich věk, pohlaví a přidružené choroby. Silový trénink je definován jako cvičení
proti odporu nejčastěji za využití vlastního těla, zevního závaží anebo pružných tahů odporové gumy. Podrobný návod
na posílení svalové síly celého organismu, který pro vás vytvořil Mgr. Doležal, můžete najít na optimazsmv.cz.
Trénink dýchání se skládá z dechových cvičení, jež mají
za cíl snížení dušnosti, zlepšení a zrychlení plicní venti4

lace, aktivaci hlubokého stabilizačního systému páteře,
bránice, břišních svalů, podporu optimálního dechového
vzoru a dostatečného rozvíjení hrudníku, udržení optimální síly dýchacích i ostatních příčně pruhovaných svalů
a postupnou adaptaci osob na zátěž. Pokud je přítomna
únava a dušnost během běžných denních a pohybových
činností, je prováděn nácvik těchto činností s cílem tyto projevy minimalizovat. Pravidelné cvičení dýchání totiž může
zabránit komplikacím po onemocnění COVID -19.
U mnohých osob je nezbytné tyto činnosti provádět
intervalově, tzn. že daná aktivita je prokládána odpočinkovými pauzami, aby získaly kontrolu nad svým
dýcháním. V praxi se položte na záda, pokrčte nohy
v kolenou a kyčlích a opřete se o chodidla, hlava je
v prodloužení páteře; bederní páteř mírně přitlačíme
k podložce. Hlavu si můžete mírně podložit. Na začátku zkuste prodloužit dýchání. Nadechněte se nosem
a dech veďte do břicha a potom do hrudníku. Prodlužujte
čas výdechu. Ruce položte na hrudník a břicho a pozorujte, kam dominantně dýcháte a které části se nepohybují. Břicho by se mělo rozpínat do výšky směrem ke stropu
a do šířky. Hrudník by se měl pohybovat ke stropu (výdech
je 1,5-2x delší než nádech). Je vhodné vložit do dechového
cyklu nádechovou a výdechovou pauzu. Dechový cyklus
opakujeme 3-5x.

Dechová cvičení jsou primárně zaměřena na podporu zdraví
Cvičení č. 1
Zaujmeme polohu vsedě, tato poloha nám umožňuje, být
více uvolněný, proto můžeme lépe vnímat střed těla. Důležité je sedět rovně, to znamená, že nám trup a stehna svírají pravý úhel. Kolena jsou od sebe na šířku pánve. Páteř
je napřímená, ramena volně visí směrem k pánvi, hlava je
v prodloužení páteře, brada zasunutá, díváme se rovně
vpřed.
1.

Posadíme se rovně na židli, obě ruce položíme na břicho, nohy jsou opřeny na podlaze na šířku pánve. Obě
ruce položíme na spodek břišní stěny.

2.

Vydechujeme pomalu ústy a počítáme do pěti. Výdech

začneme z břicha, za současného zplošťování břišní
stěny tlačením rukou proti břišní stěně, si pomáháme
s výdechem.
3.

4.

1.

Postavíme se do stoje spatného s nohama na šířku ramen. Hlavu držíme rovně (brada zasunutá).

2.

Nadechujeme nosem a pomalu počítáme do pěti.
Současně se nám roztahuje dolní oblast břišní stěny,
po nadechnutí ještě přidechneme pro maximální rozšíření břišní stěny.

Spojíme ruce za zády, dlaně směřují dolů. Ruce protahujeme co nejvíce dolů.

3.

Vydechujeme ústy a počítáme do pěti. Přitom se postupně předkláníme co nejvíce dopředu. V dolní pozici
vydechneme vzduch z dolní oblasti břicha.

Vše třikrát zopakujeme. Při nádechu opíráme jazyk
o přední dolní zuby, při výdechu o horní zuby.

4.

Nadechujeme se nosem a počítáme do pěti. Tím rozšiřujeme dolní oblast břišní stěny a zad. Postupně
se vracíme do původní pozice ve stoji. Při návratu
do pozice ve stoji začínáme pomalu, obratel po obratli,
od bederní části páteře po krční, hlava se zvedá poslední.

Cvičení č. 2
Zaujmeme stejnou polohu, ale předkláníme se dopředu.
Chodidla jsou opřena na podlaze na šířku pánve od sebe.
Protahují se nám tak svaly spodku zad. Protažení zad rozšíříme tím, že uchopíme kotníky s prsty směrem dovnitř, palci
ven a lokty vytočenými do stran.
1.

Posadíme se rovně na židli, obě ruce opřeme dlaněmi
o stehna palci ven. Lokty jsou vytočeny do stran.

2.

Pomalu se předkloníme dopředu a ruce sklouznou
ke kotníkům, které pevně uchopíme. Hlava směřuje
dolů lokty ven.

3.

V poloze hlavou dolů vydechujeme ústy a počítáme
do pěti.

4.

Po vydechnutí zadržíme dech a zůstaneme v dolní pozici.

5.

Pomalu se nadechujeme do spodní části trupu,
za počítání do pěti. Při tom vizualizujeme představu,
že se nám páteř prodlužuje. Po nadechnutí ještě přidechneme pro maximální rozšíření břišní stěny.

6.

Zadržíme dech a pomalu se posadíme. Ruce sklouznou
opět na stehna.

7.

Vše třikrát zopakujeme. Při nádechu opíráme jazyk
o přední dolní zuby, při výdechu o horní zuby.

Hlavním cílem je maximálně podpořit dostatečnou úroveň
pohybových aktivit, udržet, podpořit nebo obnovit fyziologickou dechovou mechaniku, která je nezbytná pro správnou funkci plic, zvýšit toleranci fyzické i psychické zátěže
a snížit dechové obtíže spojené se zátěží.
1. Glöckl, R., Buhr-Schinner, H., Koczulla, A. R., Schipmann, R.,
Schultz, K.,Spielmanns, M. et al. (2020). DGP-Empfehlungen
zur pneumologischen Rehabilitation bei COVID-19. Pneumologie, 74(8), 496-504.
2. Paneroni, M., Simonelli, C., Saleri, M., Bertacchini, L., Venturelli, M., Troosters, T., et al. (2021). Muscle strength and physical performance in patients without previous disabilities
recovering from COVID-19 pneumonia. American Journal of
Physical Medicine & Rehabilitation, 100(2), 105-109.
Oddělení specializované metodiky

Cvičení č. 3
Zaujmeme postoj, kdy jsou nohy mírně rozkročeny
na šíři pánve a chodidla rovnoběžně, mírně pokrčíme nohy
v kolenou tak, abychom si stále viděli na špičky nohou, mírně podsadíme pánev. Páteř je napřímená, ramena volně visí
směrem k pánvi, hlava je v prodloužení páteře, brada zasunutá, díváme se rovně vpřed.
Spojíme ruce za zády a tlačíme je směrem dolů. Tím zabráníme zvedání ramen. S výdechem se předkláníme dopředu,
tím dochází přirozeně ke stlačení břišní stěny. V této chvíli
začneme s narovnáváním zad, hezky kulatě obratel po obratli až do úplného narovnání. S narovnáním při návratu
do stoje dochází k přirozenému nádechu.
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V ZZMV proběhlo
očkování
a testování
zaměstnanců
resortu
Zdravotní zařízení ministerstva vnitra (ZZMV) zřídilo 14 testovacích středisek, která zajišťovala testování příslušníků
a zaměstnanců resortu.
Centrální „covidárium“ bylo na Lhotce, v areálu Policejní
akademie. Na očkování se ZZMV připravovalo od 27. prosince 2020. Bylo důležité zajistit efektivní systém očkování
a v počátku potřebný počet vakcín. Očkovací střediska byla
ve 14 krajích, 15 městech a 18 lokacích.
V Praze ZZMV otevřelo v areálu policejní školy v Hrdlořezích
velkokapacitní očkovací středisko, kde bylo naočkováno několik set lidí denně. Po dokončené vakcinaci je teď asi 44 000
zaměstnanců.
2. července 2021 s očkováním ZZMV skončilo, aby umožnilo zdravotníkům vybrat si dovolenou a připravit se pro
případnou, podzimní čtvrtou vlnu pandemie a potenciální
doočkování třetí dávkou vakcíny.
V rámci spolupráce zajistilo ZSMV pro testování a očkování
trojdílné lékařské paravany.
Úryvek z rozhovoru s ředitelem ZZMV Miroslavem Červenkou,
časopis Policista, č. 7, 2021

Rekonstrukce
restaurace
v Lovecké chatě
na tokáni
Na konci května byla dokončena rekonstrukce restaurace,
baru a salonku Lovecké chaty na Tokáni.
Prostor restaurace a salonku bylo nutné vzhledem k vysoké
vlhkosti sanovat a provést hydroizolace v celé ploše podlah.
Během rekonstrukce bylo navíc zjištěno, že v důsledku přímého styku dřevěných prvků s vlhkými materiály došlo
k napadení dřevokaznou houbou. Protože je objekt Lovecké chaty na Tokáni součástí kulturní památky, bylo v rámci
rekonstrukce na památkově chráněném objektu prioritním
cílem provádět jednotlivé opravy s maximálním důrazem
na minimalizaci zásahů do původních konstrukcí a historicky cenných konstrukcí objektu. Poškozené části bylo nutné
nahradit replikami s důrazem na původní vzhled.
Prostory restaurace, baru a salonku byly upraveny tak,
aby více zpříjemnily jak pobyt hostů, tak i pracovní prostor
personálu. Prostory byly vybaveny novým nábytkem, jsou
nově klimatizovány s možností energeticky efektivního
ohřevu prostoru využitím tepelného čerpadla.
Zároveň došlo k vybudování nového zadního vstupu
pro pohodlnější vstup k pergole. V rámci prováděných stavebních prací na fasádě bylo zjištěno, že v minulosti daný
zadní vstup na objektu byl, došlo tak k jeho obnovení.
Odbor hotelů a lázeňských domů
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samoobslužné
kantýny na letné
Zařízení služeb pro MV, odbor stravování dne 14. 6. 2021
otevřel provoz samoobslužné kantýny v prostorách jídelny
Letná. Kantýna tak po delší době opustila provizorní prostory a natrvalo se usadila v nově zrekonstruovaných prostorách společně s výdejnou stravy.
Kantýna mimo stálého sortimentu nabízí i doplňková svačinová jídla, tj. svačinové polévky, snídaně formou bufetu,
saláty a samozřejmě zákusky z naší cukrárny.
Snahou samotné rekonstrukce bylo v co největší míře vytvořit prostředí hodné 21. století. Podle prvních reakcí se vše
povedlo ke spokojenosti samotných zákazníků a strávníků.
Odbor stravování

Ani COVID-19 nás
v posunu vpřed
nezastaví
I přes veškerá dlouhotrvající omezující opatření,
v souvislosti s masivním výskytem koronaviru SARS-CoV-2
zvaným COVID-19 se na areálech, které střeží bezpečnostní
zaměstnanci zařazeni na odboru ostrahy a úklidu ZSMV, stále snažíme zkvalitňovat naše služby a přizpůsobovat novým
trendům a požadavkům.
V průběhu prvních pár měsíců roku 2021 se nám povedlo ve spolupráci s oddělením nákupu a zásobování ZSMV,
v souvislosti s novelou zákona číslo 119/2002 Sb., Zákon
o střelných zbraních a střelivu, která vešla v platnost počátkem letošního roku, pořídit do vstupních prostor
areálů Centrotex a Pankrác odpovídající uzamykatelné
boxy určené pro odložení zbraní, zejména pak střelných
zbraní. V souvislosti se zajištěním bezpečné manipulace
při ukládání střelných zbraní do boxů, byly prostory vstupu
do areálů taktéž vybaveny bezpečným vybíjecím zařízením
pro střelné zbraně.
Uvedené opatření bylo vyžadováno vzhledem k tomu, že si
MV ČR jako státní instituce svým provozním řádem areálu
vynucujeme povinnost vstupovat do areálů, v rámci bezpečnosti zaměstnanců a případných dalších návštěvníků,
beze zbraní, s výjimkou příslušníků bezpečnostních sborů,
což nám výše uvedená novela zákona o zbraních umožňuje.
Dále se nám ve spolupráci s odborem IS/IT povedlo ve velmi krátkém čase zasíťování všech místností ostrahy areálů,
a to nejen v Praze, ale i na stanovištích mimo hlavní město,
kde všechny tato vstupní stanoviště do areálů byla vybavena nově elektronickou knihou návštěv. Do tohoto systému
evidence návštěv budou zaznamenávány v elektronické
podobě všechny osoby, jež do areálů vstupují ve statutu
„návštěva“. Tím dojde ke zrušení nyní už zastaralého systému evidování návštěv do Knih návštěv, které jsou vedeny
v papírové podobě a které bylo třeba následně po několik let fyzicky archivovat. Zároveň v případech mimořádných událostí v areálech, při kterých je třeba evakuovat
všechny osoby, budeme schopni rychleji dohledat, kolik
a kde máme v budovách návštěvníků, aby evakuace proběhla vždy, co nejlépe.
Děkujeme tímto vedení ZSMV za možnost realizace nákupu
výše uvedeného, čímž jsme se v rámci našich činností opět
posunuli krok vpřed.
Odbor ostrahy a úklidu
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Rekonstrukce
Hotelu Solenice
V roce 2020 byla započata rekonstrukce hotelu Solenice,
která byla rozdělena do několika etap.
V první fázi byla provedena rekonstrukce fasády včetně zateplení. Celý hotelový komplex tak dostal moderní vzhled.
Na světlé fasádě se tak dobře vyjímají nové nápisy a loga
ZSMV. Hotelové pokoje byly vybaveny novými záclonami
a závěsy, kterými se velmi zútulnily. Hřiště na beach volejbal
se dočkalo nového oplocení.
Začátkem letošního roku následovala oprava venkovní terasy a její rozšíření. Částečně zastřešená terasa tak nabízí
posezení s nezapomenutelným výhledem na přehradu Orlík
a okolí. Nový povrch dostala příjezdová cesta jak pod novou
terasou, tak za budovou kuchyně.
Dále byly zrekonstruovány venkovní toalety u srubu a byly
vybetonovány schody od recepce k bazénu. Díky všem těmto opravám se zvyšuje komfort ubytovaných hostů a zpříjemní se tak jejich pobyt.
Odbor hotelů a lázeňských domů

20 let
Salcburského
fóra
V Praze se 20 let po podpisu první společné deklarace uskutečnilo výroční jednání Salcburského fóra, a to 23.-24. června 2021 v Obecním domě.
Ministři vnitra zemí střední a jihovýchodní Evropy jednali
o další podobě spolupráce v příštích 10 letech, o boji proti
nelegální migraci i o zkušenostech z pandemie covidu-19.
ZSMV k organizaci fóra přispělo zajištěním státních vlajek,
roll-upů, velkoplošného reklamního baneru a řady propagačních předmětů s logem fóra.
Odbor organizace a řízení

Testování
zaměstnanců
na zsmv
Povinné testování zaměstnanců ZSMV vycházelo z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a Opatření ředitele ZSMV. Testování probíhalo na 26 testovacích místech.
Největšími byla testovací místa Přípotoční, Veleslavín, Centrotex a Letná. Na každém se v průměru otestovalo více jak
120 zaměstnaců za týden. Testování bylo zahájeno 15. 3.
2021 a pokračovalo do konce června. Celkem bylo do 13. 6.
2021 otestováno 9 309 zaměstnanců, což je v průměru 716
otestovaných zaměstnanců za týden
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem zaměstnancům
ZSMV, kteří k povinnému testování přistoupili zodpovědně.
Dále bych chtěl poděkovat všem, kteří se na organizaci a samotném provádění testování podíleli. Je to jejich zásluha,
že vše proběhlo hladce a bez problémů.
Odbor organizace a řízení

8

Cestujte beze stresu
Nikdo nechce přivolávat zdravotní problémy na dovolené v cizině, ale pravda je, že
se vám může stát cokoli. Buďte na takovou
situaci připraveni.

Zdravotní kartička vám nepokryje všechny výdaje spojené
s lékařskou péčí. Počítejte i s možností ztráty dokladu
o pojištění: ofoťte si ho, uložte v mobilu, v mailu, sdílejte ho
s partnerem, rodinou.

Eliminujte rizika ještě před odjezdem.

Jste klientem Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR?

Dojděte si k zubaři. Trpíte-li nějakým chronickým onemocněním, poraďte se s lékařem, vyžádejte si lékařskou zprávu
v angličtině a sbalte si s sebou dostatek léků, které užíváte.
Nezapomeňte na protipandemická opatření – obstarejte
si doklad o očkování či prodělání covidu nebo test, nezapomeňte ani na jiná očkování a na mezinárodní očkovací
průkaz, pokud jedete do vzdálenější destinace. Aktuální informace o potřebných dokumentech a povinnosti testů při
odjezdu a návratu do ČR najdete na stránkách ministerstva
zahraničí.

Cestovní pojištění by mělo být samozřejmostí.
Rozhodně v cizině nespoléhejte pouze na kartičku pojištěnce své zdravotní pojišťovny, a to ani při cestování po EU.

V případě zdravotních potíží můžete využít 24/7 konzultační
služby Lékaře na telefonu, a to na čísle +420 283 002 772.
Volání na tuto linku je zpoplatněno dle vašeho tarifu, ale je
možné požádat o zpětné zavolání zdarma.

Máte cestovní pojištění ERGO?
Pak máte k dispozici nonstop asistenční službu na čísle +420
221 860 626. Asistenční služba vám poradí, jak postupovat
v případě nehody, krádeže či zdravotních problémů. Pomůže vám vyhledat vhodného lékaře, posoudí vaši lékařskou
zprávu, doporučí vám vyšetření, zajistí transport či jiný potřebný servis.
ZPMV
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Microsoft Teams

Šikovný nástroj k efektivní komunikaci v týmu
lze používat i u nás na ZSMV
Microsoft Teams je moderní řešení týmové
komunikace a spolupráce. Jde o virtuální
pracovní prostor zaměřený na spolupráci, kde najdete všechny potřebné nástroje na jediném místě. Díky Teams můžeme mezi sebou efektivně spolupracovat
bez ohledu na to, kde se právě nacházíme
a s jakým zařízením pracujeme. Lze jednoduše komunikovat prostřednictvím
chatu, ukládat a sdílet soubory, řídit úkoly, mít přístup k poznámkám, kontaktům
i dalším nástrojům.
Program byl zde na ZSMV zprovozněn teprve loni na základě probíhající pandemie. Díky tomu se na Home Office
mnohým z nás daleko lépe komunikovalo a spolupracovalo.
Avšak usnadňuje také práci ve vaší kanceláři. Možnosti řešení Teams jsou opravdu rozsáhlé, takže nemusí být snadné
naučit se se všemi nástroji správně pracovat, jakmile úspěšně přejdete do Microsoft Teams. Také spolupráce v týmech
10

by měla mít svá pravidla, aby všichni uživatelé pracovali
s řešením Teams stejným způsobem, a mohli tak maximálně
využít jeho potenciál pro zvýšení své efektivity. Proto jsme
pro vás připravili několik základních tipů, jak v prostředí
Microsoft Teams pracovat.

Instalujte si aplikace Teams do počítače
i smartphonu
S Microsoft Teams lze pracovat i v prostředí internetového prohlížeče, ale teprve aplikace pro počítače a mobilní
zařízení otevírají všechny možnosti použití dostupných
nástrojů a funkcí. Kromě platformy Windows je aplikace
Teams dostupná také pro smartphony a tablety s Androidem a iOS.

Nastavte si notifikace
S aplikací Teams budete okamžitě vědět, že vás někdo z kolegů zmínil v konverzaci, nebo že jste dostali přiřazený nový
úkol v rámci týmu. V nastavení aplikace Teams můžete řídit,
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která oznámení se vám budou zobrazovat, abyste jimi nebyli zbytečně zahlceni, ale aby vám současně nic důležitého
neuniklo.

sdílení dat v rámci vaší organizace.

Týmy

Každý kanál v rámci týmu má svoji unikátní e-mailovou adresu. Získáte ji, když na název kanálu kliknete pravým tlačítkem myši. S pomocí této adresy můžete například sbírat
vstupy a připomínky od lidí mimo tým.

Naše oddělení IS / IT již připravili každému odboru své týmy,
tudíž si nemusíte dělat starosti se zakládáním nových. Důležitější je, aby měli všichni vaši kolegové založený účet, ať se
komunikace mezi vámi posune.

Používejte Teams jako nástroj pro interní
spolupráci
V rámci spolupráce v týmu slouží Teams jako efektivní komunikační nástroj, který na jediném místě uchovává veškerou komunikaci, která by jinak byla roztroušena v desítkách
e-mailů. Pro formální komunikaci s lidmi mimo firmu má ale
e-mail stále svoji nezastupitelnou roli.

Konverzace v Microsoft Teams
Týmová komunikace je jednou z hlavních zbraní řešení
Teams. Aby vám ale opravu usnadnila spolupráci s kolegy, je
nutné ji využívat správným způsobem.

Jak zahrnout kolegy do konverzace?
Chcete-li upozornit kolegu v týmu, že se jej váš nový příspěvek v konverzaci přímo týká, použijte znak @ a z automaticky otevřené nabídky zvolte příslušného člena týmu. Ten pak
obdrží notifikaci o novém příspěvku.

Upozornění pro celý tým
Podobným způsobem, jako jednotlivé kolegy můžete
na nový příspěvek upozornit také všechny členy týmu. Použijte k tomu znak @ a doplňte jej názvem týmu. Upozornění
pro kolegy a celé týmy byste neměli používat zbytečně – nikdo není rád zahlcován notifikacemi zpráv.

Palec nahoru a emotikony

Využití e-mailu při komunikaci v Teams

Práce s kanály v Teams
Kanály v rámci jednotlivých týmů v Microsoft Teams fungují podobně jako složky na SharePoint Serveru nebo sdílené
disky. Pro větší přehlednost můžete do jednotlivých kanálů
rozdělit konverzace, sdílené soubory i další obsah.

Zakládání a pojmenovávání kanálů
Přestože je možné vytvářet prakticky neomezený počet kanálů, jistě časem zjistíte, že není nutné zakládat samostatný
kanál pro každý dílčí krok projektu. Na pojmenovávání kanálů se předem dohodněte s ostatními členy týmu, a pokud
to není nezbytně nutné, později jej neměňte.

Využití kanálu Obecné
V rámci každého týmu je v Teams automaticky vytvořen kanál Obecné. Doporučujeme vám diskutovat v něm témata
a otázky, které nesouvisejí s konkrétními projekty, pro které
budou vytvořeny samostatné kanály.

Nevytvářejte kanály zbytečně
Není neobvyklé, že je v rámci týmů vytvořeno zbytečně
mnoho kanálů. Když pak chcete zahájit novou konverzaci
nebo sdílet další soubor, není úplně jasné, jaký kanál použít.
Vyhněte se zmatkům a zakládejte nové kanály, jen když je to
opravdu nutné.

Sdílení souborů
Řešení Teams je velmi úzce provázáno s dalšími aplikacemi

Konverzace v aplikaci Teams obsahuje i prvky známé ze sociálních sítí a internetových komunikátorů. Například tlačítko s palcem nahoru může představovat souhlas se závěrem
konverzace. Dále jsou k dispozici také emotikony, memy
nebo animace.

Rozmyslete si zahrnutí externistů
Do komunikace v rámci Teams je možné zapojit také externí
spolupracovníky. Musíte si ale být jistí, že nebude vadit, když
tito externisté uvidí také další obsah konverzací. Zahrnutí
externistů také nemusí být povoleno v rámci pravidel pro
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a službami Office 365. Například všechny soubory nahrané
do Teams jsou ukládány do SharePointu, kde je pro váš tým
automaticky vytvořen prostor na sdílená data.

Limity pro ukládání dat
Do Teams můžete uložit nejvýše 15 GB dat. Pro běžné dokumenty, nabídky, prezentace či tabulky nepředstavuje
tato kapacita žádné omezení. Z důvodu limitu počtu znaků
v cestě k souborům nepoužívejte více než tři úrovně složek.

Synchronizujte si soubory
pro off-line přístup
Prostřednictvím aplikace OneDrive pro Windows, macOS
i mobilní platformy Android a iOS si můžete potřebná data
z Teams synchronizovat do notebooku nebo mobilních zařízení a pracovat i bez připojení k internetu.

Využití funkcí SharePointu
Ke všem souborům sdíleným v Teams můžete přistupovat
také prostřednictvím SharePointu, který nabízí pokročilé
možnosti pro jejich zpracování. Rovněž je možné nastavit
přístupová oprávněné pro různé uživatele.

Soukromý chat
Microsoft produktem Teams plně nahrazuje komunikační řešení Skype pro firmy. Proto je v Teams k dispozici také
funkce soukromého chatu, umožňující přímou komunikaci
s kolegy, mimo všem dostupnou konverzaci v rámci týmů.

Schůzky a hovory
Jako plnohodnotné náhradě za Skype pro firmy nemůže
aplikaci Teams chybět možnost pořádání schůzek prostřednictvím hlasových a video hovorů. Ke schůzce je možné připojit se prostřednictvím telekonferenčních systémů, počítače i mobilních zařízení.

Plánování schůzek
Schůzky je možné organizovat individuálně s jednotlivými
kolegy nebo s celým týmem. Aplikace Teams obsahuje kalendář schůzek, který vám pomůže s plánováním.

Když to jde, použijte video
Schůzky prostřednictvím video konferencí jsou podstatně
efektivnější. Pokud to vaše internetové připojení umožňuje,
využijte přenos videa.

Sdílení obrazovky
Během schůzek prostřednictvím Teams je možné zasílat
kolegům soubory, sdílet obsah obrazovky nebo pracovat
nad společnými dokumenty – nabídkami, prezentacemi
nebo třeba rozpočty. K dispozici je i textový chat.
Pokud ještě nemáte účet na Microsoft Teams, požádejte
Odbor IS / IT, aby vám ho založili.
Oddělení marketingu a technického zabezpečení služeb

zdroje: www.softwareone.com

Chat v Teams pro soukromou
komunikaci
Funkce soukromého chatu v Teams odpovídají oblíbeným
internetovým komunikátorům. Na rozdíl od konverzace
v rámci týmových kanálů má ke zprávám v chatu přístup
pouze jejich příjemce.

Při více účastnících přejděte
na konverzaci
Soukromý chat slouží především pro komunikaci mimo řešený projekt a pokud potřebujete rychlou reakci příjemce
zprávy. Přestože je možné do soukromého chatu zapojit
více osob, potřebujete-li často komunikovat s více kolegy,
založte si k tomu tým.

Soukromé sdílení dat
I v rámci soukromého chatu lze s kolegy sdílet soubory libovolného typu. Dále jsou k dispozici i hlasové a video hovory,
stejně jako možnost sdílení pracovní plochy.
12
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Jak se správně stravovat
v létě a jakých chyb
se vyvarovat

Spojíte si léto se zeleninou a ovocem? Děláte dobře. S létem je sice čas na odlehčení
jídelníčku, pouze studená strava nám ale
také příliš neprospívá. Jak se v létě stravovat správně a bez zbytečných chyb?

bit trávicí potíže.
Proto pokud se i v létě chcete cítit dobře, nezapomeňte vařit. Ideálními pokrmy jsou teplé
zeleninové polévky, rizoto, případně grilovaná
zelenina jako příloha nebo samotné jídlo.

Omezte cukr, pravidelně pijte
a konzumujte i teplé pokrmy

Jezte tak, abyste se cítili dobře

K nejčastějším hříchům letního stravování patří
zejména příliš mnoho cukru v jídle. Vynechejte kalorické bomby a sladkosti, bez kterých se
dá vydržet. Zároveň v letním parnu myslete
na pravidelný pitný režim, bez něj to nepůjde.
Pokud vám samotná voda moc nejede, zkuste
ji vylepšit bylinkami a čerstvým ovocem. Hodit
do ní můžete například oblíbenou mátu
a limetku, ale klidně i jahody a lesní plody.
V neposlední řadě neomezujte stravování v létě
pouze na studené pokrmy. Ačkoliv se to zdá
jako logický krok a v horku na teplá jídla moc
pomyšlení nemáte, pouze studené potraviny
vám neudělají dobře.
Vychutnejte si zeleninovou polévku
nebo rizoto
V létě spousta z nás zařadí do jídelníčku pečivo, sýry, rajčata, okurky s pocitem, že se v horku
tolik nemusí jíst a už vůbec ne teplé potraviny.
Naopak. Čím více suchých a zchlazujících potravin (mléčné výrobky) budete konzumovat,
tím více si oslabíte zažívání a můžete si způso-

Samozřejmě byste měli v létě konzumovat převážně zeleninu, jen dejte pozor, abyste stravu
vyvážili a dostali do sebe i něco teplého. V každém případě ale dbejte na to, abyste se vy sami
cítili dobře.
Dejte na vlastní pocity. Pokud se vám při pomyšlení na horkou polévku v poledne zvedá
žaludek, dejte si radši salát s tofu a polévku si
vychutnejte k večeři. Stejně tak nemusíte trávit
příliš mnoho času vyvařováním v kuchyni, připravte si během léta rychlé chuťovky, které vás
zasytí a nezdrží. Můžou to být třeba cizrnové
karbanátky, celozrnné špagety s rajčaty anebo
zapečená zelenina.
Další tipy na lehké a zdravé letní chuťovky najdete ve vzorových jídelníčcích na webu. A co je
na nich nejlepší? Vykouzlíte je během chvilky!
Oddělení marketingu a technického zabezpečení služeb

zdroje: bezhladoveni.cz
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R ec e pty ví ta c h a lo u pky

Králík s omeletou
a červeným zelím
Ingredience
•
•

150 g králíka

•

100g červeného zelí

•

2 bílky

•

1 lžička bylinkového másla

Červené zelí s jablky
•

1 hlávka červeného zelí (asi 700 g)

•

cibulová nať

•

350 g jablek

•

1 hřebíček

•

pepř

•

1 sklenka červeného vína

•

cukr

•

ocet

Postup
Na bylinkovém másle osmahneme králíka, trochu podlijeme vodou a dusíme do měkka. Zelí
nakrájíme na nudličky, podlijeme a také dusíme do měkka. Z vaječných bílků nasucho na teflonové pánvi připravíme omeletu a podáváme
jako přílohu k masu a zelí.
Červené zelí s jablky
Zelí nakrájíme na nudličky a s hřebíčkem ho podusíme na cibulové nati. Když začíná měknout,
přidáme oloupaná jablka nakrájená na plátky,
opepříme a podusíme. Nakonec podle chuti
okyselíme a přisladíme.

Vít Chaloupka
dietolog a fitness konzultant

JÍME ZDRAVĚ

VÍTA CHALOUPKY

ZKUŠENÝ VÝŽIVOVÝ PORADCE A DIETOLOG
PONDĚLÍ A ČTVRTEK OD 8:00 DO 12:00
NEBO DLE INDIVIDUÁLNÍ DOMLUVY
PŘÍPOTOČNÍ 300/12, 101 00 PRAHA
4. PATRO, BUDOVA A
+420 602 390 846
vitchaloupka@zsmv.cz

Zdr
a
zdra vá str
a
zdra vé tělo va,
,
vý
duch
.

