
Milostný příběh mladé 
aristokratky Constan-
ce, která si místo své-
ho urozeného manžela 
zvolí „obyčejného haj-
ného“, dnes už žádný 
skandál nevyvolá. Stá-
le nás však může oslo-
vit, dojmout a vzrušit, 
a to nejen mimořádný-
mi literárními kvalitami 
autora Davida Herberta 
Lawrence, ale přede-
vším silou vášně obou 

milenců. Příběh nerovné živočiš-
né lásky v jednom z nejskandálněj-
ších románů první poloviny 
20. století nyní vychází na 
CD/mp3. Čtou Petra Bučková 
a Jiří Dvořák. Za 299 Kč koupíte 
na www.radioteka.cz.. •

Od zaměstnavatele jsme dostávali 
příspěvek do fitka, to je ale už od 
října kvůli koronaviru pozastavené. 
Líbily by se mi on-line hodiny  
s trenérem. Může něco takového 
firma pro své lidi organizovat?       

Dnešní doba nutí zodpovědné zaměst-
navatele změnit přístup k firemním be-
nefitům. Často proto přicházejí s upra-
venou nabídkou programů pro zdraví. 
On-line sportovní lekce mohou být je-
jich součástí, stejně jako vzdělávací 

nebo teambuildingové aktivity, péče o duševní zdraví, očkování či vi-
taminy. Spokojený zaměstnanec pracuje s větším elánem, lépe zvlá-
dá nastalou situaci. Rozhodně doporučuji sdílet s vaším zaměstnava-
telem vaše přání. Jedná se o nepeněžní formu plnění volnočasových 
benefitů, která je pro zaměstnance standardně daňově osvobozená 
a v určitých případech se může z pohledu zaměstnavatele jednat  
i o tzv. daňově uznatelný náklad. On-line lekcí se navíc většinou mů-
žete účastnit i s rodinou a z pohodlí domova. V naší společnosti nový 
program pro zdraví funguje od září a zapojuje se do něj přes 75 pro-
cent lidí. Z nabídky aktivit si každý něco vybere. A to včetně obchod-
ních zástupců, kteří spolupracují externě. •
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BENEFITY od zaměstnavatele

Poradíme...
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