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                   Maminkoo, zebou mi nožičky…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nefňukej, co mají řikat Češi, těm zavádí sKarty a taky 

možná budou chodit bosí, pokud zapomenou PIN. 

3P POPULARIS 
ČTVRTLETNÍK NEJEN PRO OBČANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A SENIORY 

 

6. VYDÁNÍ, MĚSÍC 2, ROK 2013 
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EDITORIÁL 

Vážení čtenáři,  
 

rovnýma nohama jsme spadli do roku, 
nesoucího dvojčíslí 13. Symbolika tohoto 
tajemstvím opředeného  čísla provází lidstvo po 
staletí. Toto „nešťastné číslo“ bývá spojováno s 
černou magií, v některých zemích hotelové 
pokoje nenesou toto číslo, nepřidělují ho 
sportovcům. No a pátek 13?? Pro spoustu lidí 
téměř katastrofa. A teď ty lepší zprávy: v 
letošním roce nás takový pátek čeká až 13. září. 
Stejně jako jsme přežili obávaný rok 2000, 
konec světa v prosinci 2012, jistě nám i rok 
2013 přinese – jako obvykle – dobré, ale i ty 
méně příjemné situace. Nevím, do které 
kategorie budou spadat všechny změny, které 
nás čekají. Na některé ze sociální oblasti jsme 
Vás již připravovali, další přinášíme právě teď. A 
pokud jde o změny ve společnosti, myslím, že 
slova Karla Čapka mluví za vše.  
Ano, mnoho se změnilo, ale lidé zůstali stejní, 
jenomže teď víme líp, kdo je kdo. Kdo je slušný, 
byl slušný vždycky. Kdo byl věrný, je věrný i 
teď. Kdo se točí s větrem, točil se s větrem i 
dřív. Kdo myslí, že teď přišla jeho chvíle, myslel 
vždy jen na sebe. Nikdo se nestává přeběhlíkem, 
kdo jím nebyl dříve a vždycky. Kdo mění víru, 
neměl žádnou. Člověka nepředěláš, jenom se ti 
vybarví.                       
                                           Karel Čapek  
 

Hodně štěstí v roce 2013 Vám přeje  
Mgr. Jana Zavadilová, prezidentka 3P, o.s. 
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PÉČE O BLÍZKÉ NEZNAMENÁ KONEC PRACOVNÍ KARIÉRY 
To je inovativní projekt, který smysluplně podpoří soulad pracovního a soukromého života. 

Realizátor projektu: SocIn, o.s. 
 

Cílovou skupinou projektu jsou osoby pečující o závislého člena rodiny, jedná se nejen o 
ženy, ale i o muže pečující o zdravotně postižené děti, nebo rodiče. Projekt se věnuje 

podpoře odstranění bariér při návratu na trh práce. Projekt je určen pro osoby žijící v hl. 
m. Praze. 

 

Patříte do cílové skupiny a máte zájem o zapojení do pr ojektu?  
Neváhejte a kontaktujte partnera projektu, 

 organizaci Občanské sdružení 3P, o. s., Wuchterlova 11, Praha 6, 160 00 
 

Více se dozvíte  na stránkách: www.3P-os.cz.  
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O ODVÁŽNÉM PŘÁSTEVNÍKOVI MEDVĚDÍM 
Jeden přástevník medvědí se jmenoval Karel. Na přástevníka medvědího to 
bylo poměrně obvyklé a normální jméno. Takové trochu konzervativní (ale v 
žádném případě se nejednalo o konverzační záležitost). 
Jednoho večera šel Karel okolo dubu a z otvoru v něm zněl smích a hlasitý 
hovor. Nad dírou ve stromu byl nápis v muším jazyce Bar u zlomenýho křídla. 
Pomyslel si, že správně by tam mělo být Bar u zlomeného křídla, ale co, měl 
žízeň a tak vletěl dovnitř. Kolem barového pultu seděly takové pěkné můry, 
až se mu zatajil dech. Dám si jednu dvojitou, řekl Karel a snažil se, aby to 
znělo nenuceně. 
Po chvíli se k němu přitočila taková pěkná můra a řekla mu, že se jmenuje 
Ester, ale že jí klidně může říkat, Terko. Já jsem Karel a jsem přástevník 
medvědí. A můžete, nebo můžeš, mi říkat Kájo nebo Přásto, odpověděl on a 
tvářil se velmi odhodlaně, odvážně a odpovědně. Mohli bychom si tykat? 
Částečně se zeptala a částečně navrhla Ester. Klidně, řekl Karel, s někým, tak 
hezkým, si můžu tykat. Ona krásně zešedla (představte si prosím, jak noční 
můra zčervená, nejde to, že ano) a sklopila oči k zemi a šeptla, jistě Kájo. On 
objednal dvě skleničky toho nejlepšího, co tam měli a přemýšlel, jestli na to 
bude mít. Tak na to tykání, řekla krásně Ester a hodila to do sebe. On to také 
vypil a jeho ruka jako náhodou zabloudila okolo jejího útlého pasu. 
Medvěd Jarda šel na večerní (nebo spíš noční) procházku lesem. Měl (jak se 
medvědům poměrně často stává) chuť na med. Přemýšlel o tom a přišel k 
díře, ze které se ozýval veselý povyk a která mu nápadně připomínala včelí 
hnízdo a tudíž místo, kde je med (byl to ale bar U zlomenýho křídla). Chvíli o 
tom přemýšlel (byl to přemýšlivý medvěd) a pak mu z toho vyšlo, že to asi je 
včelí hnízdo a tudíž je to místo, kde je ukryt med. 
Do baru vpadl mol a křičel: Medvěd Jarda! Zachraň se, kdo můžeš! Přástevník 
Karel podotkl něco v tom smyslu, že ten mol je určitě namol, ale v tu chvíli do 
baru vletěla ještě muška Maruška a molovu zprávu potvrdila. Vypuklo 
všeobecné zděšení. Jen přástevník Karel zůstával klidný a tím imponoval můře 
Ester, ale co naplat, na imponování nebyl čas a všichni začali utíkat a 
schovávat se. Pche medvěd, řekl přástevník Karel, asi si to s ním vyřídím. Vy 
byste si troufnul, vydechla můra Ester. Jistě, mám s medvědy své zkušenosti, 
jsem přece přástevník medvědí (neřekl ovšem, že dosud s žádným medvědem 
nebojoval). A s pohrdavým úsměškem na rtech (můra Ester si pomyslela, že 
mu to sluší) vyletěl ven. 
Venku uviděl něco ohromného a hnědého a domyslel si, že to je asi medvěd (i 
přástevník Karel byl neobyčejně důvtipný). Začal mu létat okolo hlavy a 
hledal, odkud by se do něj pustil. 
Medvěd Jarda měl pocit, že mu cosi létá okolo hlavy a že ho to obtěžuje. 
Ohnal se tedy tlapou a to byl konec přástevníka Karla. Potom Jarda zanořil 
tlapu do díry a zjistil, že tam žádné včely (a tím pádem ani med) nejsou a 
pokračoval v procházce. Přástevníkovi Karlovi to ale život (kupodivu) 
nevrátilo. 
 
Ponaučení: Byl odvážný, ale hloupý.  
Nebo: byl odvážný a hloupý. 
 

Autor: - Ing. Jiří Donát
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PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ ZÍSKÁ VÍCE LIDÍ NEŽ DOSUD 

Od nového roku stát pomůže více lidem s placením výdajů na bydlení. Nárok 
na takovou pomoc mají čeští občané v případě, že třicet procent (v Praze pak 
třicet pět procent) rodinných příjmů nestačí k zaplacení nákladů na byt či 
nájem. Loni stát - podle předběžných údajů - přispěl 163 tisícům rodin či 
jednotlivců, celkem pak vyplatil 5,7 miliardy korun. 
Žadatelé loni dostávali prostřednictvím této dávky státní sociální podpory v 
průměru 2 930 korun měsíčně. „Počet lidí bez práce roste a já považuji za 
nezbytné právě těmto občanům pomoci. I přesto, že to bude znamenat větší 
výdaje pro naše ministerstvo,“ řekla ministryně práce a sociálních věcí 
Ludmila Müllerová. Odhaduje se, že resort vyplatí na dávky této pomoci o 405 
milionů korun více než v loňském roce. Každý si může jednoduše spočítat, 
jestli má nově nárok na příspěvek. Pomoci může také speciální kalkulačka na 
webových stránkách MPSV.              
 

Příklad: Mladí bezdětní manželé bydlí v 
nájemním bytě v Kladně. Sečtou-li všechny 
své čisté příjmy, vyjde jim 17 000 korun. 
Přitom za náklady na bydlení (tj. nájem, 
energie a poplatky) platí 10 000 korun. Vše 
se vypočítá následujícím způsobem: 17 000 
Kč x 0,30 (třicet procent) = 5 100 Kč. 
Výsledek znamená, že třicet procent příjmů 
manželů (tedy 5 100 Kč) nestačí na pokrytí 
jejich nákladů na bydlení. Zákon v tabulce 
stanoví, že tzv. normativní náklady na 
bydlení ve městě velikosti Kladna jsou pro 
dva lidi 8 284 Kč. Manželé dostanou rozdíl mezi tabulkovými normativními 
náklady a třiceti procenty svého příjmu (nikoli celý rozdíl mezi celkovými 
náklady na bydlení a třiceti procenty svého příjmu). Mají proto nárok na 
příspěvek na bydlení ve výši: 8 284 Kč – 5 100 Kč = 3 184 Kč. 
 

Dávky státní sociální podpory, tedy i dávka na bydlení, se vyplácejí měsíčně 
pozadu. Nárok na příspěvek na bydlení vznikne v lednu 2013 a zvýšenou nebo 
nově přiznanou dávku proto úřad pošle rodinám nejdříve v únoru. Lidé mohou 
podat žádost na pobočce Úřadu práce ČR podle místa trvalého bydliště. Dávku 
je možné pobírat 84 měsíců. 
Normativní náklady vyčíslují průměrné výdaje na nájem, služby a energie pro 
domácnost. Liší se podle počtu obyvatel města a počtu osob, které v bytě žijí. 
Mění se v souvislosti s vývojem ekonomiky a každá změna vychází z údajů 
Českého statistického úřadu, Ministerstva práce a sociálních věcí a 
Ministerstva pro místní rozvoj. 
 

Zdroj: MPSV, z tiskové zprávy 
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ZMĚNA NÁJEMNÉHO V PRAZE       
OD 1. 1. 2013 

V případě, kdy se nájemce a pronajímatel 
nedohodnou o nové výši nájemného po uplynutí 
3 měsíců od neúspěšného pokusu o dohodu, 
může se kterákoliv ze stran obrátit na soud s 
návrhem na určení nájemného obvyklého. 

Podání návrhu na soud však musí předcházet písemný pokus o dohodu o výši 
nájemného. U těch bytů, kde možnost jednostranného zvýšení nájemného 
končí k 31. 12. 2012, použije se nová právní úprava počínaje 1. 1. 2013. 
Nesouhlas nájemce s cenovým návrhem pronajímatele 
Nesouhlas s cenovým návrhem pronajímatele způsobí to, že nájem trvá za 
stávajících podmínek. Pokud návrh splňoval požadavky § 696 (byl písemný a 
nebyl akceptován do 2 měsíců), může soud na návrh nájemce nebo 
pronajímatele, který bude podán pouze ve lhůtě dalších 3 měsíců, 
rozhodnout o výši nájemného. Soud může určit nájemné, které je v místě a 
čase obvyklé. 
Pokud nedojde k dohodě na základě pasivity nájemce do dvou měsíců, může 
rozhodnout o výši nájemného soud na návrh pronajímatele nebo nájemce. 
Soud určí nájemné, které je v místě a čase obvyklé. 
Toto ustanovení mohou použít pronajímatelé a nájemci u bytů, kde možnost 
jednostranného zvýšení nájemného končí až k 31. 12. 2012 a nová právní 
úprava se použije až počínaje dnem 1. 1. 2013. 
 

POZOR: Soud podle nově připravené úpravy určí výši nájemného ke 
dni podání návrhu, to znamená, že bude nutné zaplatit rozdíl i 
zpětně (tedy i za dobu trvání soudu). 
 

Jak se bude určovat (zjišťovat) „nájemné v místě a čase obvyklé“ 
Soud bude vycházet ze zkušenosti z předchozích rozhodnutí soudu, dále 
bude využívat posudků znalců, porovnání s dalšími byty popř. mapy 
nájemného.  Za svědky k soudu mohou být povoláni ke svědecké výpovědi 
například realitní makléři. Strany sporu budou mít možnost navrhovat vlastní 
důkazy pro zjištění správné výše nájemného. 
Nemám na nové nájemné  
Pokud zvýšené nájemné spolu s ostatními náklady na bydlení přesáhne v 
Praze 35 % (mimo Prahu 30%) disponibilních příjmů domácnosti, lze čerpat 
příspěvek na bydlení až do výše normativů stanovených pro daný rok 
Ministerstvem práce a sociálních věcí. Žádosti o příspěvek na bydlení 
přijímají kontaktní místa příslušných úřadů práce. O doplatek na bydlení lze 
žádat prostřednictvím sociálních odborů pověřených obecních úřadů. 
 

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj                  Zpracovala: Lenka Žáčková 
 

Poznat zákony, to neznamená pamatovat si jejich slova, ale poznat 
jejich sílu a moc. 

Aulus Cornelius Celsus 
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INOVATIVNÍ PROSAZOVÁNÍ 
SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ 

 

Hlavním cílem tohoto projektu je zvýšit povědomí o 
sociálním podnikání. Obvykle se setkáváme s tím, 
že sociální podnikání je zaměňováno se sociálními 
službami či jinými aktivitami a každý si pod tímto 
pojmem představuje něco jiného. Jedná se o 
podnikatelské aktivity prospívající společnosti a 
životnímu prostředí, kde je zisk použit pro další 
rozvoj firmy a často vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním 
nebo společenským znevýhodněním. 
V rámci tohoto projektu byla vytvořena síť osmi ambasadorů, kteří od ledna 
2013 představují sociální podnikání v regionech České republiky. Seznamují 
samosprávy obcí, neziskové organizace, sociální podniky, vysoké školy, ale i 
ostatní podniky, které láká začít podnikat touto netradiční formou. V 
každém regionu proběhnou dvě panelové diskuze a jiné zajímavé akce. 
V průběhu projektu bude vytvořena Publikace dobré praxe s příklady z 
České republiky i zahraničí a Manuál k založení sociálního podniku. V rámci 
projektu již vzniklo třístranné mezinárodní partnerství s organizacemi z 
Belgie a Rakouska. O těchto příkladech dobré praxe v sociální ekonomice 
vzniknou tři dokumentární filmy, o každé partnerské zemi jeden a šestnáct 
krátkých medailonků o českých podnikatelích. 
Příznivci sociálního podnikání se mohou s touto tématikou seznámit na 
stránkách www.ceske-socialni-podnikani.cz, kde jsou články, rozhovory, 
videa, audio nahrávky a nové informace z této oblasti, ale také adresář 
sociálních firem. Další možností je přihlásit se do Klubu sociálních 
podnikatelů, který aktuálně informuje o změnách v sociálním podnikání a 
nabízí prostor všem sociálním podnikatelům k setkávání a vyměňování si 
zkušeností, ale také možnost seznámení se zajímavými hosty. 
Projekt bude realizován do 30. 6. 2014 organizací P3 – People, Planet, 
Profit, o.p.s., která prosazuje inovativní přístupy v podnikání a koordinuje 
Tematickou síť pro sociální podnikání TESSEA. 
 

Bc. Šárka Dořičáková, Ambasadorka sociálního podnikání 
 
 
 
 
 

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM V TUCHLOVICÍCH  
Registrovaný poskytovatel sociálních služeb 

má několik volných míst 
 

Cílovou skupinou jsou Senioři a osoby s diagnózou Alzheimerovy choroby, 
Parkinsonovy choroby, jiných vybraných typů demence a kteří potřebují 

sociální péči, která jim nemůže být poskytnuta v jiné formě. 
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VYBRANÉ NOVINKY MPSV: CO SE MĚNÍ OD 1. LEDNA 
2013? 

DŮCHODOVÁ REFORMA 
Umožní uzavírat nové celoživotní důchodové spoření. Lidé nad 35 let mohou 
do II. pilíře vstoupit do 30. června 2013, mladší pak do konce kalendářního 
roku, kdy jim bude 35 let. 
Kdo bude spořit ve II. pilíři si sníží pojistné na důchodové pojištění o 3 %, tedy 
z 28 % na 25 %. Tuto částku, k níž přidá další 2 procenta ze svých příjmů, si 
bude spořit na individuální účet u penzijní společnosti. 
Klient si bude moci zvolit jeden ze tří způsobů výplaty: doživotní starobní 
důchod, doživotní starobní důchod se sjednanou výplatou pozůstalostního 
důchodu po dobu tří let anebo starobní důchod na 20 let. Výše vypláceného 
důchodu bude záviset na tom, jaký druh penze si lidé zvolí. 
 
Od 1. ledna 2013 se mění také III. důchodový pilíř: 

• penzijní připojištění se státním příspěvkem se mění na doplňkové  
penzijní spoření 

• mění se pravidla výplaty dávek 
• zavádí se tzv. předdůchody 

 

DŮCHODY 
Od splátky důchodu v lednu 2013 se zvyšují všechny důchody vyplácené z 
českého důchodového systému z I. pilíře. Týká se to důchodů starobních (vč. 
předčasných), invalidních (pro invaliditu I., II. a III. stupně) a pozůstalostních 
(vdovských, vdoveckých a sirotčích). 
Základní výměra všech důchodu se zvýší o 60 Kč z 2 270 Kč na 2 330 Kč. 
Procentní výměra důchodu, která je individuální a odvíjí se od získaných dob 
důchodového pojištění a příjmů, vzroste o 0,9 %. Zvýšení provede Česká 
správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) automaticky. 
V září 2012 ČSSZ evidovala 2 855 623 lidí pobírajících starobní, invalidní a 
pozůstalostní důchod.  
 

MINIMÁLNÍ MZDA 
Ruší všechny nižší sazby minimální mzdy, zůstává pouze jedna pro všechny. 
Pro zaměstnance odměňované hodinovou mzdou je 48,10 Kč za hodinu, pro 
zaměstnance odměňované měsíční mzdou pak 8 000 Kč za měsíc – týká se 
čtyřicetihodinové týdenní pracovní doby (nařízení vlády č. 246/2012 Sb.). 
Novelizace vyhlášky č. 567/2006 Sb. stanovuje výši minimální mzdy a minimální 
úrovně zaručené mzdy (dle kategorie prací). 
 

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ 
Nový zákon podpoří výchovu dětí v přirozeném prostředí a omezí jejich 
umísťování do ústavů. Stanovuje závazné postupy pro činnost orgánů 
sociálně-právní ochrany dětí, zejména využívání metod sociální práce či 
vyhodnocování situace dítěte a rodiny se zaměřením na identifikaci 
ohroženého dítěte. Součástí je např. vypracování individuálního plánu ochrany 
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dítěte. Více se bude podporovat pěstounská 
péče, sjednocovat její hmotné zabezpečení – 
tedy profesionalizace pěstounské péče. 
 

sKARTY 
Nová sKarta bude přátelštější k lidem. Novela 
zákonů o zaměstnanosti a sociálně-právní 
ochraně dětí umožní do doby vydání sKarty - stejně jako u ostatních dávek - 
vyplácet podpory v nezaměstnanosti a dávky pěstounské péče stávajícím 
způsobem, tedy převodem na bankovní účet nebo v hotovosti. 
V zákoně by mělo být zakotveno zmocnění a rozsah předávaných údajů 
držiteli bankovní licence. Právní předpis má definovat: 

• dobrovolnost platební funkce sKarty, 
• povinnost převzít sKartu jako identifikační kartu, 
• nebude nutné podepisovat žádný dokument o zřízení účtu k sKartě ani 

přebírání PIN, 
• za doručení dávek prostřednictvím poštovní poukázky budou klienti 

platit regulovanou cenu, 
• lidé, kteří pobírají dávky hmotné nouze, nebudou muset za poštovní  

poukázku platit vůbec. 
sKartou – průkazem - se klienti prokazují úřadům práce. Slouží jako 
identifikační doklad těch, kteří pobírají sociální dávky. Každý občan při 
převzetí sKarty dostane také informace o všech funkcích, které může využít, 
včetně způsobu používání jako průkazu TP, ZTP a ZTP/P. MPSV předpokládá, 
že se celkem vydá 1,2 milionů sKaret. 
 

PODPORA V NEZAMĚSTNANOSTI 
Podpora v nezaměstnanosti se zvyšuje. Zatímco v roce 2012 mohl uchazeč o 
zaměstnání maximálně dostat 13 761 Kč za měsíc a v případě rekvalifikace 
pak 15 422 Kč, od ledna 2013 to jemaximálně 14 157 Kč. Při rekvalifikaci pak 
15 866 Kč. 
 

ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY 
Nově je možné pobírat současně rodičovský příspěvek a příspěvek na péči. 
Příspěvek na mobilitu budou dostávat – v případech hodných zvláštního 
zřetele – i lidé, kteří využívají pobytové sociální služby. Rovněž se o 2 000 Kč 
zvýší příspěvek na péči pro nezaopatřené dítě ve věku 4 až 7 let, kterému 
tato dávka náleží ve stupni III nebo IV. 
MPSVmůže zřizovat sociální služby jako státní příspěvkové organizace. 
Existující zařízení sociálních služeb, která byla zřízena ministerstvem, budou 
transformována na státní příspěvkové organizace. 
 

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ 
Redukční hranice týkající se denního vyměřovacího základu, na základě 
kterého se vypočítá například nemocenská, jsou pro rok 2013 následující: 

• první redukční hranice 863 Kč 
• druhá redukční hranice 1 295 Kč 
• třetí redukční hranice 2 589 Kč 
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POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 
• průměrná mzda pro účely pojistného je 25 884 Kč 
• maximální vyměřovací základ pro placení pojistného je 1 242 432 Kč 
• rozhodná částka zakládající účast na důchodovém pojištění OSVČ 

vykonávající vedlejší činnost v roce 2013 je 62 121 Kč 
• minimální měsíční základ pro placení záloh na pojistné pro OSVČ 

vykonávající hlavní činnost je 6 471 Kč – z toho minimální záloha na 
pojistné činí 1 890 Kč 

• minimální měsíční vyměřovací základ pro OSVČ vykonávající vedlejší  
výdělečnou činnost je 2 589 Kč – z toho minimální záloha na pojistné 
činí 756 Kč 

VÝPOČET NEZAMĚSTNANOSTI 
Od ledna 2013 se bude používat nový ukazatel registrované nezaměstnanosti 
v České republice s názvem Podíl nezaměstnaných osob. Bude vyjadřovat 
podíl nezaměstnaných ze všech obyvatel v daném věku. Dosavadní míra 
nezaměstnanosti poměřuje uchazeče o zaměstnání pouze k ekonomicky 
aktivním osobám.  
 

ŽIVOTNÍ A EXISTENČNÍ MINIMUM 
V platnosti zůstává výše životního a existenčního minima podle nařízení vlády 
č. 409/2011 Sb. s účinností od 1. ledna 2012. Měsíčně je životní minimum pro 
jednotlivce nadále 3 410 Kč, existenční minimum 2 200 Kč. 
 
Zdroj: MPSV, tisková zpráva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SLUŽBY PRO  
SENIORY 

 

• Úklid, 
• mytí oken, 
• dlouhodobá péče, 
• doprovod, 
• nákupy, 
• odvoz, 
• a desítky dalších... 

 
Ptejte se bezplatn ě 

800 888 014 
 

Home Senior s.r.o. 
Již 3 roky pomáháme seniorům v Praze. 

www.homesenior.cz 

ABSORPČNÍ PODLOŽKY 
BUDOU HRAZENY 

 

VZP ČR potvrdila, že 
absorpční podložky se 
vracejí dle doporučujícího 
stanoviska Ministerstva 
zdravotnictví do úhrad, a 
to ve výši 75% ceny, 
stejně tomu tak bylo i v 
roce 2012. Pozor však 
maximálně do 75% ceny 
nejméně ekonomicky 
náročné varianty! Obecně 
se jedná o nejméně 
nákladnou absorpční 
podložku největšího 
rozměru (90x60 cm). 
Změna bude platná ke dni 
1. 2. 2013. 
 



10 
 

SNÍMEK LÁSKA V HROBĚ BYL 
ZVOLEN NEJLEPŠÍM 

DOKUMENTÁRNÍM FILMEM 
Pražská Archa se stala v lednu místem udílení 
Cen české filmové kritiky za rok 2012. Sdružení 
českých filmových kritiků v letošním roce 
vybíralo z patnácti dokumentů. Nominovány 

byly snímky: Dva nula (režie Pavel Abrahám), Láska v hrobě (režie David 
Vondráček) a Soukromý vesmír (režie Helena Třeštíková). 
Aňa Geislerová kategorii vtipně uvedla slovy: „Kritici nejsou ovlivněni svými 
kamarády, protože už žádné nemají. Navíc své rozhodnutí vždy zveřejní, 
takže přijdou i o ten zbytek, který by mohli mít“. Z rukou režiséra Petra 
Zelenky převzal ocenění večera za nejlepší dokument David Vondráček.  

 
Pod vítězným snímkem jsou podepsaní: 

 Režie, scénář: David Vondráček 
Producent: Tereza Krejčí 

 Kamera: Jan Kadeřábek 

Střih: Kasimira Velitchkova 
Hudba: Stefan Valdobrev 
Námět, zvuk: David Vondráček 

 

O čem je láska v hrobě? 
Časosběrný dokumentární lovestory sleduje své hlavní hrdiny Jana, 
nezaměstnaného zedníka a Janu, bývalou prostitutku, dva bezdomovce, kteří 
našli útočiště na opuštěném evangelickém hřbitově v pražských Strašnicích. 
Na začátku sice nechtěli změnit svět, ale chtěli urovnat své osobní záležitosti 
a tak nějak začít znovu. Žili společně v hrobce, kterou museli posléze opustit 
kvůli postupné rekonstrukci celého hřbitova. 
Film Láska v hrobě byl v roce 2012 oceněn Zlatým ledňáčkem na plzeňském 
festivalu Finále a získal také cenu nejlepšího zahraničního dokumentu na 
festivalu filmu RIFF v Římě. 

 
 

LJUBA SKOŘEPOVÁ STÁLE ČEKÁ NA VELKOU LÁSKU 
Loňského roku, den před údajným koncem světa, se Ljuba Skořepová chtěla 

líbit, neboť stále prý čeká na velkou lásku.  
Paní Ljubu upravil stylista Alex Vernika společně 
s kolegou Romanem Tolmatským. Přítomné fotografy 
v akci zaskočila řečnickou otázkou: „Kdo z Vás je 
z bulváru?“A sama si odpověděla: „Vám platěj pouze 
za fotky těch, který brzo umřou nebo mají rakovinu.“ 
Většina přítomných se sice rozesmála, ale hloubka 
odpovědi možná vycházela z vlastních a bohužel 
negativních zkušeností paní Skořepové, která se 
potýkala se závažnou nemocí. 
 
Foto ze křtu, kde paní Ljuba pokřtila své vlastní 
víno v Restauraci Mount Steak v Praze. 
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ŠUNKA ČESKÉHO VÝROBCE NA 
CESTĚ ZA DOBRÝMI SKUTKY 

Společnost LE&CO byla založena v roce 
1990 ing. Jiřím Lencem jako rodinný podnik 
a nikdy nezapomíná na spolupráci ve 
prospěch potřebných. 
Nebylo tomu jinak ani v případě důvodu 
uvedení kalendáře. „Od samého začátku, 
kdy jsme se rozhodli, že vyrobíme vlastní 
firemní kalendář, jsme chtěli z výtěžku jeho 

aukce věnovat 100.000,- Kč pro děti, které pomoc z důvodu zdravotního 
handicapu potřebují. Myslím, že co jsme si předsevzali, jsme i splnili. Pohled do očí 
vybraným dětem nám potvrzuje, že takto budeme pokračovat i nadále,“ dodal. 
Na křest zavítali především hlavní tváře kalendáře, tedy Alice Bendová, Romana 
Jákl Vítová s Petrem Jáklem, Zdeněk Srstka a David Svoboda a autor fotografií 
Jaroslav Urban. I přes značné komplikace, se kterými se museli tvůrci v průběhu 
focení potýkat, se nakonec vše podařilo dle plánu.  
Symbolické šeky, pomocí kterých je vybraným dětem hrazen pobyt v léčebně, 
přišla za občanské sdružení Dobrý skutek předat Miss ČR 2003 Lucie Váchová a 
Miss ČR 2005 Lucie Králová. „I když každý rok vzniká celá řada firemních 
kalendářů, jen v některých případech je jejich realizace spojena s bohulibým 
 účelem. Jsem ráda, že společnost vyrábějící šunku pro děti nedělala krásné fotky 
se známými osobnostmi jen pro potěšení svých zaměstnanců, ale i pro radost 
těch, kteří bojují s nepřízní osudu. Jakožto patronka občanského sdružení Dobrý 
skutek, jehož prostřednictvím poputuje úžasných 100.000,- Kč našim dvěma 
malým klientům Jolance a Tadeáškovi, jsem opravdu nadšená. Tento rok nemohl 
začít lépe. Jako maminka si plně uvědomuji, jaké štěstí mám, když je můj 
chlapeček naprosto zdravý. Jolanka a Tadeášek mají svůj dosavadní život nelehký, 
oběma byla diagnostikována mozková obrna. Jejich zdravotní stav se může 
výrazně zlepšit díky speciálnímu rehabilitačnímu pobytu v centru ADELI v 
Piešťanech, který je ale pro rodiny se zdravotně postiženými dětmi neúnosně 
finančně nákladný. Díky dětské šunce se už brzy obě děti vydají na Slovensko a já 
i Lucka Králová doufáme, že jim rehabilitace pomůže,“ řekla s výrazem díku a 
uspokojení patronka Lucie Váchová. 
 

Text, foto: Lenka Žáčková 
 

SEMESTRÁLNÍ KURZ ZNAKOVÉHO JAZYKA  
Program kurzů je připraven pro začátečníky i pokročilé. Kurzy 
probíhají 2x týdně po 2 vyučovacích hodinách. Po složení 
závěrečné zkoušky a splnění podmínek kurzu obdrží absolventi 
certifikát s akreditací kurzu MŠMT. 
Bližší informace Vám sdělíme na tel. 224 827 152 
či e-mailu: kurzy@cun.cz.  



12 
 

NOVELA EXEKUČNÍHO ŘÁDU PŘINESLA SLOUČENÍ EXEKUCÍ I 
OHROŽENÍ ÚČTŮ MANŽELŮ 

Vždy s novým rokem očekáváme i řadu změn zákonů, vyhlášek, poplatků, daní i 
formulářů. Není tomu jinak ani v roce 2013. Nejméně zajímavý je asi přesun sídla 
Exekutorské komory z Brna do Prahy. Nejzásadnější změnou je to, že exekutor již 
nebude muset vždy čekat na pověření soudu, ale v některých případech rozhodne 
sám pod dohledem soudu. 
Exekuční řád nově zavádí označení soudní exekutor či exekutorský úřad (§ 4). 
Uvedená označení není oprávněna používat jiná osoba, stejně tak nesmí být jinou 
osobou označována činnost jako výkon rozhodnutí, exekuci či exekuční činnost.  
Novela Exekučního řádu ruší exekutorské zápisy (uznání dluhu ze strany dlužníka 
a výslovný souhlas s tím), ty mohou nadále realizovat jen notáři. Pozor, exekutorské 
zápisy s doložkou vykonatelnosti sepsané k 31. 12. 2012 jsou platnými exekučními 
tituly pro výkon rozhodnutí (§ 251 zákona č. 99/1963 Sb.).  Novela zpřísňuje kárnou 
odpovědnost a další postihy exekutorů a zaměstnanců exekutorských úřadů za své 
jednání. 
Věřitel má možnost uplatnit své právo, aby náklady za řízení platil dlužník, cestou 
tzv. předžalobní výzvy k zaplacení dlužné částky. K doručení musí dojít nejméně 
sedm dní předtím, než se obrátí na soud. Výzva musí být 
zasílána na adresu pro doručování nebo poslední známou 
adresu. Zda dlužník převezme obsílku či ne, již nehraje roli. 
 

SOUD - EXEKUTOR – VĚŘITEL ANEB KDO URČÍ… 
Příslušný zákon jasně stanoví, co bude moci vymáhat pouze 
soud, co bude mít možnost vymáhat exekutor, ale také to, kdy 
věřitel bude mít právo se sám rozhodnout, jakým způsobem se 
domůže svých peněz, zvolí-li soudní cestu či využije služeb 
exekutora. Soud bude mít například ve své kompetenci možnost rozhodovat o 
exekucích, které se budou týkat nezletilých či vykázání ze společného obydlí. 
Kompetence exekutora umožní například domáhat se pohledávky na výživném. 
Slučování exekucí 
Nově se budou exekuce na jednoho dlužníka slučovat (§ 37 Exekučního řádu). Řízení 
vedena v rámci jednoho exekutorského úřadu se sloučí automaticky. V případě, kdy 
je vedeno řízení u více exekutorských úřadů, rozhodne o sloučení soud. Návrh na 
spojení více exekucí podává soudu dlužník. 
Manželé pozor! 
Exekutoři nově mohou obstavit účty manželek či manželů dlužníka a stejně tak mají 
nový nástroj pro splácení dluhů v podobě zajištění splátek strháváním ze mzdy 
partnerů (§ 262a odst. 3 občanského soudního řádu). Do současné doby byly mzdy a 
účty partnerů „hájeny“. 
Družstevní byty 
Zákon nově více chrání člena bytového družstva - vlastníka družstevního podílu (§ 
320aa a 320ab Občanského soudního řádu). Nově bude jeho podíl vydražen za 
skutečnou tržní cenu bytu, která bude určena soudním znalcem. Předkupní právo je 
vymezeno pro další členy družstva. 



13 
 

Obchodní podíly u obchodních společností 
Obchodní podíl je nově možné prodat v dražbě za tržní hodnotu i ostatním 
společníkům společnosti. Při dražbě omezeně převoditelných podílů může být příklep 
udělen jen tomu, kdo před dražbou splní požadavky stanovené zákonem 
(společenská smlouva či stanovami pro nabytí podílu). Neprodá-li se v opakované 
dražbě nebo není-li podíl převoditelný, je vykonána pohledávka z práva na 
vypořádací podíl. 
Vydraženou nemovitost může dlužník prodat 
Skutečně je možné, že i vydražená nemovitost v exekuci může být prodána, avšak 
nabídka musí být vyšší alespoň o 25 %, než za jakou byla vydražena. Nově 
exekutorům připadá i možnost správy nemovitosti. V praxi to znamená například to, 
že nájemné není skládáno na účet dlužníka, ale na exekutorský účet. V kompetenci 
exekutora je právo realizovat veškeré právní úkony související s nemovitostí 
(uzavírání a vypovídání smluv s nájemníky, na dodávky energií či pojistek), včetně 
práva zahájit případné správní či soudní řízení. 
Neplatiči alimentů mohou přijít o řidičský průkaz 
Notoričtí neplatiči výživného mohou přijít o řidičský průkaz jeho odebráním. Odebrán 
však nemůže být těm řidičům, kteří oprávnění potřebují k výdělku, na kterém je 
platba alimentů primárně závislá. 
Zvířata nesmí být zabavena 
Exekutor již nesmí dlužníkovi zabavit domácí zvířata (§ 322 odst. 2 občanského 
soudního řádu). Změna se však netýká hospodářských zvířat. 
Neoprávněně zabavené věci se vrací zpět na své místo  
Neoprávněně zabavené věci exekutorem se budou vracet po dohodě s jejich 
majitelem zpět na jejich místo, kde je odebrali. 
 

Zpracovala: L. Žáčková 

VAROVÁNÍ: PODVODNÉ VOLÁNÍ 
Varování! Přátelé, dnes jsem čelila pokusu o podvod 
prostřednictvím telefonu a ráda bych vás varovala, 
protože je velmi jednoduché naletět. 
Volal mi člověk, který se představil jako Stránský, a 
že mi omylem poslal sms s kódem, jestli bych mu ho 
mohla přeposlat. V tu chvíli jsem nad tím 
nepřemýšlela a odkývala mu to. Pak mi ale přišel ten 
přihlašovací kód do 

t-zones přímo od operátora, takže mi to naštěstí v tu chvíli docvaklo a nic mu 
neposlala. Až později, když o tom člověk přemýšlí, tak mu to dojde, ale když vás 
někdo zastihne při nějaké činnosti, téměř nad tím nepřemýšlíte. Operátor mi řekl, že 
dnes jsem několikátá v pořadí a 50% lidí ten kód opravdu  přeposlalo! 
Prostřednictvím toho si může na váš účet dobíjet kredit, provádět některé platební 
transakce či odesílat sms. Škody jsou v řádu desetitisíců...Tak pozor na to!  

 

 
 

„Podvod poznáme nejlépe podle toho, že vypadá přehnaně pravdivě.“ 

Karl Kraus  
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KOGNITIVNÍ FUNKCE: PAMĚŤ MUSÍME TRÉNOVAT JIŽ O MLÁDÍ 
 

Kognitivní funkce jsou: paměť, pozornost, soustředění, rychlost zpracování 
informací, vyjadřovací schopnosti a porozumění řeči, prostorová orientace, vnímání, 
plánování, řešení problémů, regulace emocí, organizace (koordinace) života. 
 
Co způsobuje zapomínání ve stáří? 
Víte, proč zapomínáme? Odborně se tomu říká interference, což je překrývání 
starších (předešlých) informací novými, ale také utlumování veškerých funkcí, které 
vyhasínají v proudu času, tedy věkem. 
Častým důvodem je to, že informace se v paměti vůbec nezachytila. Často si postačí 
„zadání“ pouze zopakovat, abychom se ujistili, že jsme správně pochopili novou 
informaci či úkol. Je to proces, kdy si hlouběji uvědomíme fakta – hlavní myšlenku, 
ale také se ujistíme, že jsme správně slyšeli, například v šumu, souzvuku jiných 
hluků či díky naší vlastní nedoslýchavosti. 
Paměti rozhodně škodí stres, únava, nedostatek a nekvalita spánku, podceňování 
se, časový tlak, táhnoucí se spory, ale také málo podnětů, uzavřenost a sociální 
izolace. Svoji roli hrají i úrazy hlavy. Významně a často nenávratně paměť a další 
kognitivní funkce poškozují vybrané druhy nemocí (např. Alzheimerova choroba, 
únavový syndrom apod.), nadměrná konzumace alkoholu, ale také nadměrné 
užívání tlumivých léků, léků na bolest a užívání drog.  
 

1. DOPLŇTE SLABIKY A VYJDE VÁM NÁZEV ČESKÉHO FILMU 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2. NAJDĚTE ČESKÁ MĚSTA 
NÁŠ DALI BERE COKOLI SE MU NAMANE. CHYBÍ MI JEŠTĚ KOPA VAJEC. 
NA VÁNOCE JE PROSTÁ BOROVICE SAMA O SOBĚ KRÁSNÁ. 
 

3. SPOJTE JEDNOTLIVÉ VYNÁLEZY SE SVÝMI VYNÁLEZCI 
     

             PROKOP DIVIŠ                              TELEFON 
    A.GRAHAM BELL                            RUCHADLO 

             JAMES WATT                                 BLESKOSVOD 
             BRATŘI VEVERKOVÉ                      TRANZISTOR 
             T. ALVA EDISON                            PARNÍ STROJ 

 
 

HR 
KA 

NNÝ 

TÁN 

KO 

Správné odpovědi:  1. Hrdinný kapitán Korkorán2. Liberec, Tábor, Opava  3.PROKOP DIVIŠ – bleskosvod, A. GRAHAM 
BELL - telefon, JAMES WATT - parní stroj, BRATŘI VEVERKOVÉ – ruchadlo, T. ALVA EDISON - tranzistor  
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MALÉ FILOZOFICKÉ OKÉNKO 

Chceme-li porozumět, v jakém čase žijeme, je dobré se zamyslet nad pojetím 
přítomnosti filosofa Aristotela, který vyjadřoval přítomnost jako vydělení z minulosti 
a budoucnosti, která se dá číst vpřed i nazpátek. Tvrdil, že přítomnost obsahuje 
minulost a rozvrh budoucnosti.  Znamená to tedy, že spoustě přicházejících událostí 
můžeme odolávat a bojovat s řadou z nich.  
Zaujala mě řada filozofických otázek a odpovědí, mezi které patří třeba: 
Co je to arogance? Arogance je přílišná láska k sobě. 
Kdo je silný člověk? Silný člověk je ten, kdo vydrží ty hrůzy a přesto sobě 
nezalhává! 
Kdo je slabý? Slabý člověk je ten, kdo nemůže unést své chyby, které k sobě ani 
nepustí, tedy neudrží je a musí je přehodnotit, kdy dá prostor pro resentiment. Slabí 
lidé, kteří dají prostor resentimentu, nemají odvahu vystoupit tváří v tvář, ale 
vystoupí zezadu, nepozorovaně, zákeřně. 
Co je resentiment? Resentiment je opakující se potřeba mstít se (řekl Nietze). 

 

ARISTOTELÉS, žák Platónův (384 př. n. l. – 322 př. n. l.) 
Jeho otec byl osobním lékařem makedonského krále Filipa II. Po 
Platónově smrti odešel do Assu v Malé Asii. Roku 343 př. n. l. se na 
přání krále vrátil, aby se stal vychovatelem Alexandra, budoucího 
Alexandra Velikého. Věnoval se převážně otázkám člověka a 
společnosti.   
Založil vlastní filosofickou školu zvanou Lykeion (lyceum). Název 
školy v sobě skrývá – možná označení sloupořadí peripatos, kde se 
žáci učili, možná název pochází od slovesa peripatein, což 
v překladu znamená procházet se. Aristotelés byl známý tím, že se 
prý se svými žáky při výuce vždy procházel. V pozdějších latinských 
překladech byl označován za učitele celé scholastiky. Jeho model 

výuky se stal vzorem pro evropské vysoké školy až do 18. století.  
Aristotelés, stejně jako řada jeho předchůdců i celá řada učenců po něm 
přicházejících, byl zapuzen za údajné rouhání se bohům a odsouzen, takže byl nucen 
odejít do vyhnanství, kde v následujícím roce zemřel.  
Řada Aristotelových spisů se ztratila, přesto se dochovalo dílo nesmírného rozsahu. 
Některé z nich objevili řecky mluvící křesťané na území dnešní Sýrie a Libanonu. 
Přeložili je do arabštiny a předali arabským islámským vzdělancům, kteří je poskytli 
západní středověké kultuře.  

 
 

 

 

CITÁTY POCHÁZEJÍCÍ OD ARISTOTELA 
 

Kdyby na zemi vládla láska, nepotřebovali bychom žádné zákony. Co je přítel? 
Jedna duše ve dvou tělech.  V neštěstí poznáš přítele. Největší hloupost je 
diskutovat o hlouposti s hloupými. Milovat znamená přát bližnímu to, co 
považujeme za dobré z lásky k němu a nikoli k sobě. "Nic" neexistuje, existovat 
může pouze "něco". 
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PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK 
Wuchterlova 11, Praha 6 
Tel.: 224 323 433  

Mob.: 724 654 007, 736 509 866, 736 509 864,724 654 090 
 

 3P, o. s. zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením. 
Provozuje půjčovnu kompenzačních pomůcek a zvýhodněnou přepravu pro 

seniory a občany se zdravotním postižením. 
 

 
 

PŘEPRAVA OSOB A POMŮCEK 
Za  každý  ujetý  km  je  účtována  částka 12,00 Kč. Stanoviště tzv. 
sociálního auta je na adrese Wuchterlova 11, Praha 6 a Úlibická 547, Praha 
19. Do výsledné ceny je zahrnuta jízda auta ze stanoviště. Přeprava pro 
seniory a osoby se zdravotním postižením se neváže na žádné průkazy ani 
sKarty.  

KONTAKTNÍ PRACOVNÍCI 
 

Saša Filip 
Telefon:  

736 509 864 
Stanoviště: Praha 6 

Luboš Kůstka 
Telefon:  

724 654 007 
Stanoviště: Praha 6 

Jan Vencl 
Telefon:  

724 654 089 
Stanoviště: Praha 19 

   


