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Vážení čtenáři,  
letos se setkáváme poprvé, tak mi dovolte popřát Vám do 
roku 2016 jen to dobré v soukromém i pracovním životě. 
Jsme zvyklí začínat každý nový rok 1. ledna, ale podle 
čínského horoskopu rok začíná až 8. února. Čínské 
horoskopy jsou stále populární, starobylou moudrost 
východní mytologie dokáží ocenit i racionálně uvažující 

Evropané. Rok 2016 jako rok Rudé Ohnivé Opice šplhající do hor je 
předznamenáním velkého posunu vpřed, měl by být ve znamení tvořivosti, 
bystrosti, optimismu, předvídá úspěch ve finanční oblasti i v intelektuálních 
oblastech. V soukromí nabádá k vytváření pouze vážných vztahů, k 
dodržování daných slibů a k rozvážnému postupu při všech závažných 
rozhodnutích. A rok 2016 je také ve znamení přátelství, podle legendy se 
opice dostala do zvířetníku právě díky přátelství s tygrem, pomohli si 
navzájem a prospěch byl oboustranný. Ale každá mince má dvě strany – 
Opice sama o sobě je nebezpečné (i když moudré) zvíře, jistě se nám 
nevyhnou problémy a mohou se objevit přírodní i jiné katastrofy.   
První editorial v loňském roce byl ve znamení změn – a na začátku 
letošního roku je situace stejná. Kromě přirozených změn, které nemáme 
šanci ovlivnit (stárnutí) se mění i věci částečně ovlivnitelné (zákony) a 
všechny se dříve nebo později dotknou každého z nás. Změní se zákon o 
daních z příjmu, čeká nás novela zákona o účetnictví, o veřejném 
zdravotním pojištění, daně z nemovitostí, další změny se týkají dálniční sítě 
a DPH. Je to jen část toho, co nás čeká. O některých novinkách se dočtete v 
tomto čísle, další změny za Vámi přijdou postupně – vítané i nežádoucí. 
A na závěr mi dovolte Vám všem popřát hodně sil ke zvládání nových věcí 
v osobním, pracovním i společenském životě. Snad Vás trochu potěší dva 
citáty: 
Paul Evans: Lidé nejsou proti změnám, pouze se jim nelíbí, když je někdo 
mění násilím. 
 

R.W. Emerson: Je-li člověk nespokojený se svým stavem, může jej změnit 
dvěma způsoby. Buď změní podmínky svého života, nebo svůj duševní 
postoj. První není vždy možné, to druhé je možné vždy. 
Dvakrát měř, jednou řež - to je hlavní postoj v roce 2016. 
                                                                                                                    

                                                                                                                       Mgr. Jana Zavadilová 
  

PŮJČOVNA 3P Praha,z.s. 
www.3p-os.cz 

Adresa: Wuchterlova 11, Praha 6 
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Stanoviště Praha 6    

Lubomír Kůstka 
Miroslav Bošek 
Dušan Rázga 

tel.: 724 654 007 
tel.: 736 509 864 
tel.: 736 509 854 

Stanoviště Praha 19 

Jan Vencl tel.: 724 654 089 

PŘEPRAVA OSOB A POMŮCEK MÁ STEJNÁ PRAVIDLA 
Za  každý  ujetý  km  je  účtována částka 15,00 Kč.  
Za  každý  ujetý  km nad 50 km je účtována  částka 15,00 Kč. 
Čekací doba se započítává počínaje její desátou minutou. Každá minuta 
je zpoplatněna 2,00 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 členství.  

 

PŮJČOVNA POMŮCEK  
Půjčovna 3P Praha, z.s. provozuje půjčovnu 
kompenzačních pomůcek a bezbariérovou přepravu pro 
seniory a občany se zdravotním postižením speciálně 
upraveným vozidlem. Nabízíme i opravy a servis 
pomůcek, a to u nás i ve Vaší domácnosti. Pro seniory  
realizujeme kurzy tréninku paměti, nabízíme výuku práce 
na PC, podporujeme rehabilitační a kondiční cvičení, 
klubovou a zájmovou činnost. Výhledově však 
plánujeme rozšíření i o další služby tak, jak je uvedeno 
ve stanovách (viz sekce Více o nás - 
stanovy). Zaměstnáváme vice než 50% osob se 
zdravotním postižením, jejich zkušenosti využíváme  i v 
konzultační sféře 
Naším posláním je přispívat ke zkvalitňování života osob 
se zdravotním postižením, seniorů a jejich blízkých, a to 
především poskytnutím podpory a pomoci v obtížné 
sociální situaci. 
V souladu s novým Občanským zákoníkem došlo dne 1. ledna 
2015 k zápisu naší organizace do spolkového rejstříku a to 
pod názvem Půjčovna 3P Praha, z.s., spisová značka L 22013.  
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Vláda přijala návrh ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové, 
díky němuž se zvýší od prvního srpna 2016 příspěvek pro lidi, kteří se 
neobejdou bez pomoci a péče jiné osoby.  
Výše příspěvku od 1. 8. 2016 za kalendářní měsíc 

Stupeň závislosti mladší 18 let starší 18 let 

 I. lehká závislost 3 300 880 

II. středně těžká závislost 6 600  4 400 

III. těžká závislost  9 900 8 800 

IV. úplná závislost 13 200 13 200 

 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MUSÍ BÝT ŘÁDNĚ REGISTROVÁNY! 
V zákoně o sociálních službách se upravují podmínky pro poskytování pobytových 
sociálních služeb bez souhlasu klienta. Upravuje se také postup v případě, kdy 
klient, který není schopen sám vypovědět smlouvu o poskytování sociální služby a 
projeví vážně míněný nesouhlas s poskytováním pobytové sociální služby. 
Tento stav novela zákona nově upravuje následující částí: o zvláštních řízeních 
soudních upravující řízení o vyslovení nepřípustnosti držení osoby v zařízení 
sociálních služeb. 
Novela zákona o sociálních službách radikálněji řeší poskytováním sociálních 
služeb bez příslušného oprávnění, tj. bez registrace. Nelegální sociální služby jsou 
poskytovány bez garance kvality, kdy v řadě případů není klientům poskytována 
odpovídající péče a dochází k vážnému ohrožení jejich zdraví. Sankce za 
poskytování nelegálních sociálních služeb se zvyšuje na dva miliony korun. 
Novinky zaznamenávají i pravidla pro poskytování pobytových sociálních služeb  
v případech tzv. nepřípustnosti držení osoby v zařízeních poskytujících sociální 
služby. 
Kontrolní orgány krajů budou nově oprávněny provádět kontrolu i u fyzických a 
právnických osob, kterým nebylo vydáno rozhodnutí o registraci. Budou tak moci 
lépe reagovat a předcházet případům sociálních služeb bez oprávnění k jejich 
poskytování. 
 

 

PŘÍSPĚVEK NA PÉČI SE KONEČNĚ ZVÝŠÍ!  

V nouzi Ti dá radu každý dobrý přítel, ale málokterý Ti dá pytel mouky. 
 Friedrich Logau 
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Minimální mzda se zvyšuje z 9 200 korun na 9 900 korun, minimální mzda vzroste 
o 700 korun, minimální hodinová mzda se zvýší z 55 Kč na 58,70 Kč. Sazba 
minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin vzroste u 
zaměstnance, který pobírá invalidní důchod  z 48,10 Kč za hodinu na 55,10 Kč za 
hodinu, tedy na 9 300 Kč za měsíc. 
Končí II. důchodový pilíř. 
Kompenzace za nízkou lednovou valorizaci bude důchodcům vyplacena jako 
jednorázový příspěvek v měsíci únoru ve výši 1 200 korun. 
Zvyšují se všechny typy důchodů, vč. předčasných starobních důchodů. Základní 
výměra důchodu se u všech zvýší o 40 Kč (z 2 400 Kč na 2 440 Kč). 
Redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu, který slouží pro 
výpočet výše dávek nemocenského pojištění, jsou pro rok 2016 následující: 
první redukční hranice činí 901 Kč (888 Kč v roce 2015), 
druhá redukční hranice činí 1 351 Kč (1 331 Kč v roce 2015), 
třetí redukční hranice činí 2 701 Kč (2 662 Kč v roce 2015). 
Částka rozhodného příjmu potřebná pro účast na nemocenském pojištění činí         
2 500 Kč.. 
Zákon tyto parametry přesně stanovuje a neumožňuje žádné jiné než takto 
vypočtené zvýšení důchodů.  Nejvýznamnější změny: 
částka průměrné mzdy pro účely pojistného je 27 006 Kč (26 611 Kč v roce 2015), 
maximální vyměřovací základ pro placení pojistného je 1 296 288, rozhodná částka 
(daňový základ) zakládající účast na důchodovém pojištění OSVČ, která vykonává 
vedlejší činnost v roce 2015, je 64 813 Kč (63 865 Kč v roce 2015), 
minimální měsíční základ pro placení záloh na pojistné pro OSVČ vykonávající 
hlavní činnost za kalendářní měsíc, ve kterém byl (měl být) podán Přehled o 
příjmech a výdajích OSVČ za rok 2015, je 6 752 Kč – z toho minimální záloha na 
pojistné činí 1 972 Kč. 
minimální měsíční vyměřovací základ pro OSVČ vykonávající vedlejší výdělečnou 
činnost za kalendářní měsíc, ve kterém byl (měl být) podán Přehled o příjmech a 
výdajích OSVČ za rok 2015, je 2 701 Kč – z toho minimální záloha na pojistné 
činí 789 Kč (778 Kč v roce 2015, nebyla-li OSVČ účastna důchodového spoření; 
698 Kč, byla-li OSVČ účastna důchodového spoření). 
 
Zdroj: TZ MPSV 12/2015  

MPSV: ZMĚNY PŘICHÁZEJÍCÍ S ROKEM 2016! 
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• Zlín          

• Olomouc 

• České 

Budějovice 

• Pardubice 

• Opava 

• Ústí nad 

Labem 
 

TRÉNUJTE SVÉ KOGNITIVNÍ FUNKCE! 
 

Kognitivní funkce jsou všechny myšlenkové procesy, které umožňují 
rozpoznávat, pamatovat si, učit se a přizpůsobovat se v obecné rovině. 
Konkrétně jde o tyto psychické procesy: paměť, koncentrace, pozornost, 
řečové funkce, rychlost myšlení a porozumění informacím, schopnost řešit 
problémy, plánovat, organizovat, činit náhled a vyvozovat úsudek. 

 

 

 

 

 
 
AKROSTIKA 
Řadí se mezi mnemotechniky - pomocné věty, díky kterým si lze lépe a 
rychleji zapamatovat informace. Tvoříme pomocné věty tak, aby slova 
začínala na začáteční písmena slov, která si chceme zapamatovat. 
Barvy duhy: 
Červená opice žrala zelený meloun indickému fakírovi. 
červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá, indigo (tmavě modrá), fialová 

Čísla nouzového volání  

150, 155, 158  

Nejdříve se hasí, pak se ošetřuje, až 

potom se vyšetřuje. 

 

Čísla nouzového volání  

• 150 – 0 je studna 

• 155 – 5 je postel či vozíček 

• 158 – 8 jsou želízka 
 

Vitamíny rozpustné v tucích 
 

Radek: A,D,E,K 
DEKA: A,D,E,K 

 

Rozpoznejte slony podle jejich uší 
 

Slon africký má boltce ve tvaru mapy Afriky. 

Slon indický má boltce ve tvaru mapy Indie. 

 

ZAKRESLETE DO SLEPÉ MAPY M ĚSTA 
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V kostele sv. Anny  - Pražská křižovatka - se v sobotu 5. prosince konal 
tradiční Mikulášský charitativní bazar, kam byla pozvána i naše organizace. 
Naším důležitým hostem byl přední český florista Pavel Hruška, který nám 
nejen daroval k prodeji zboží s vánoční tématikou, ale na místě vyráběl také 
šperky z lyofilizovaných květů, tedy rostlin vysušovaných vymrazováním, 
ale i se ochotně chopil všeho, co souviselo s prodejem. Druhým hostem byl 
Pavel Žíla, který daroval naší organizaci jmelí a krásné květy, které prošly 
vymrazováním. 
Byli jsme velice dobře připraveni. Bylo napečeno, švadlenky ušily spoustu 
zvířátek a sněhuláků. Náš stánek byl v neustálém obležení a naší povinností 
je poděkovat všem, díky kterým jsme se této akce mohli zúčastnit, všem 
dárcům a aktivním výrobcům, ale také nakupujícím, bez kterých by naše 
kasička s tržbou necinkala.  

ZÚČASTNILI JSME SE 11. ROČNÍKU MIKULÁŠSKÉHO 

CHARITATIVNÍHO BAZARU 
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 NOVÁTORSKÝ PROJEKT, KTERÝ P ŘEDCHÁZÍ SOCIÁLNÍ IZOLACI  
Na sklonku roku 2015, představila nezisková organizace Integrace 3P, z.s. svůj 
nový integrační projekt Kavárni čka. Bylo nám ctí, že jsme mezi hosty mohli 
přivítat herečku a moderátorku Michaelu Dolinovou, muzikálového herce a 
zpěváka Petra Kutheila s přítelkyní, skvělou tanečnicí Markétou Šandovou, herce 
Braňa Poláka, módní návrhářku Petru Kociánovou, floristu Pavla Hrušku a také 
Otce Gavrila. 
 

Projekt Kavárnička je jedním 
z novátorských projektů, 
který je veden od prosté 
aktivizace až po aktivní 
začlenění se na trhu práce či 
do společnosti. Nedílnou 
jeho součástí je prodej kávy 
přes ulici. Z jejího prodeje 
budou dofinancovány další 
aktivity spolku. Projekt je 
zaměřený na neúplné rodiny 
a na pečující osoby. Druhá 
jmenovaná cílová skupina se jen s velkými těžkostmi uplatňuje na trhu práce, právě 
z důvodu péče o závislého člena rodiny (rodinná vazba není výlučná). Zájem o 
činnost Integrace 3P, z.s. z řad cílové skupiny je enormní a čekací lhůta na zařazení 
do projektu je 4-5 měsíců. Příjmem organizace je prodej kávy v rámci integračního 
programu Kavárnička, kam jsou zařazeni zájemci z cílové skupiny, kteří si chtějí 
vyzkoušet, jaké to je dělat dobrou kávu a komunikovat s lidmi. Prostřednictvím 
tohoto projektu vystupují ze sociální izolace, do které se dostali přijetím role 
pečující osoby. Mnohdy trpí pocitem nepostradatelnosti na domácí půdě a vzdalují 
se odhodlání pracovat - snižují tak i svoji životní úroveň. Postupně je u řady z nich 
pravděpodobné, že se stanou závislými na systému sociálních dávek a nabydou 
dojmu, že je jednodušší žít v tomto systému, aniž by to jedinci takto vnímali a 
prezentovali. 
Není to neodpovědný přístup či vychytralost, ale je to důsledek sociální izolace 
a přesně toto bylo bílé místo v poskytování specifické služby – trénink 

začleňování, zvyšování sebevědomí a 
kompetencí cestou začleňování nejen na 
pracovní trh, ale především zpět do 
společnosti. 
Integrace 3P, z.s. vede své klienty k 
zahájení samostatné výdělečné činnosti, 
nebo vyhledání vhodného pracovního. 
  
Boj o prvních 500 Kč s ředitelkou Mgr. Janou 
Zavadilovou z 3P, z.s. 
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Cílů dosahuje specifickými aktivitami: „práce na 
zkoušku“, individuální pracovní poradenství, 
workshopy, kurzy specifických dovedností, kurzy 
prohlubující vybrané schopnosti, ale také 
poradenství před zahájením podnikatelské 
činnosti specifických cílových skupin. 
Integračních programů pro osoby ohrožené 
sociální izolací je stále málo a nejsou mnohdy 
chápány ve své podstatě. Často jsou zaměňovány 
za podnikatelské projekty. Projekt není určen 
výlučně sociálně slabým, ale těm, kteří cítí, že se 
chtějí zařadit. V rámci vlastních kapacit je projekt 
Kavárnička nápomocný profesionalizaci  a 
udržení se na trhu, i když organizace bojuje, jako 
většina neziskových organizací s 
podfinancováním kvalitních pracovních sil. 
Podporované cílové skupiny: rodiny zasažené 
nečekanou životní událostí (neúplné 
rodiny), osoby pečující, ženy (rodiče) navracející 
se na trh práce, senioři a osoby se zdravotním 
postižením integrující se na trh práce. 
Spolek spolupracuje na vytváření potřebného 
právního prostředí pro realizaci své činnosti a 
formuluje společná stanoviska veřejnosti k 
příslušným legislativním úpravám. V rozsahu 
svého zaměření je spolek na základě svých stanov 
oprávněn vykonávat další i případně placenou 
činnost ve prospěch svých členů, a to 
hospodářské povahy v souladu s právním řádem. 
S představením projektu pomohla 
společnost K+K zahrada, s.r.o., která věnovala do 
zrenovovaného prostoru dekorace a malý finanční 
prvopočinek.  
Foto: Felix Pašek 
Předseda spolku: Mgr. Lenka Žáčková 
Ředitelka projektu: MgA. Pavlína Úlehla Senić 

  

Člověk nežije tolik z lásky, kterou přijímá, jako 

mnohem více z té, kterou daruje. 

Matka Tereza 
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POZOR, FINANČNÍ PRODUKT POŘÍZENÝ NA INTERNETU 
NEMUSÍ BÝT LEVNĚJŠÍ! 

Nákup přes internet zaznamenává svůj velký vzestup. Je to pohodlné: večer 
objednáme, ráno přivezou. To není špatné pro běžné nákupy, ale není to 
vždy dobré pro pořizování finančních produktů přes internet. 
O nákupu finančních produktů pořízených přes internet jsme si povídali s 
Petrem Pecinou, působícího na pozici regionálního koordinátora 
mezinárodní sítě pojišťovacích makléřů INSIA ve skupině Sagitarius, která 
představuje skupinu nezávislých poradců, pracujících na finančním trhu 
ojedinělým způsobem. 
„Častý mýtus, který se objevuje v souvislosti se sjednáváním finančních 
produktů, je, že finanční produkt pořízený přes internet musí být levnější. 
Argumentem bývá to, že se neplatí zprostředkovatelé, kancelářské prostory 
apod. Zde tedy vyvstává otázka, proč historie pamatuje tolik neúspěšných 
projektů pro přímou distribuci finančních produktů. V zahraničí většina 
ztrátových projektů měla v názvu slovo direct). Sice prodej přes internet 
nevyžaduje armádu finančních zprostředkovatelů, za to vyžaduje jiné 
nemalé náklady – poplatky za reklamu a náklady na správu systému 
klientů.” vysvětluje Petr Pecina, který se profesně věnuje více než patnáct 
let finančnímu poradenství a přes deset let přípravě vzdělávacích akcí a 
programů v oblasti financí a osobnostního rozvoje. 
„Není nijak reálná představa, že by se společnost, která provozuje webové 
stránky na prodej finančních produktů, vzdávala části své provize a tím 
produkt pro klienta zlevnila,“ vysvětluje specialista na finance a 
pokračuje: „Produkty distribuované pomocí internetu jsou cenově 
srovnatelné jako produkty pořízené přes makléře, ale postrádají jeden 
zásadní prvek, a to právě jednu konkrétní osobu zprostředkovatele, který pro 
klienta daný produkt sjednal a poskytuje k produktu následnou správu. Kdo 
někdy volal na infolinku nějaké společnosti a musel několika různým lidem 
vysvětlovat svůj požadavek, ví, o čem je řeč.” 

Ing. Petr Pecina je absolventem Vysoké školy ekonomické 
v Praze, kde vystudoval hlavní specializaci v oboru 
finance a vedlejší specializaci v oboru psychologie a 
sociologie řízení. Pravidelně vyhledává semináře nejen 
českých, ale i světových špičkových školitelů a koučů. Říká 
o sobě: „Nejsem školitel teoretik. Všechno, co učím, jsem 
sám či se svými klienty prožil v praktickém životě. Teprve 
po ukončení školy se člověk musí začít pořádně učit a 
tento proces nesmí nikdy ukončit.“                               -red- 
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O PŘÍSPĚVEK NA MOBILITU SI MUSÍ VĚTŠINA  
PŘÍJEMCŮZNOVU POŽÁDAT 

Lidé, kterým Úřad práce přiznal v letech 2012 a 2013 příspěvek na mobilitu, si musí podat 

novou žádost o tuto dávku. Platnost nároku na příspěvek jim skončil 31. 12. 2015. Žádost 

musí klienti ÚP ČR doručit mezi do 31. 1. 2016. V opačném případě by jim ÚP ČR mohl 

příspěvek vyplatit až od měsíce, ve kterém podají žádost. 

„Během listopadu a prosince rozeslal Úřad práce ČR dotčeným klientům informativní dopis, 

jehož přílohou je také formulář žádosti,“ vysvětluje generální ředitelka ÚP ČR Kateřina 

Sadílková. 

„Správní řízení o přiznání příspěvku bude velice jednoduché – předpokládáme, že většina 

výše uvedených klientů v roce 2015 uplatnila žádost o přechod nároku na průkaz osoby se 

zdravotním postižením (OZP), tudíž jim bude moci ÚP ČR dávku přiznat bez zbytečných 

odkladů,“ upozorňuje ředitelka Odboru pro sociální věci Generálního ředitelství ÚP ČR 

Zdeňka Cibulková. 

Zvláštní skupinu p říjemců příspěvku na mobilitu tvoří lidé, kteří si o něj požádali podle 

platné legislativy, účinné do 31. 12. 2013, ale úřad o této žádosti rozhodl až po 1. 1. 2014. 

Jde o zhruba 3 000 osob. Tito klienti nemusí o dávku op ětovn ě žádat , protože ÚP ČR je 

povinen u těchto osob zahájit správní řízení z moci úřední o přiznání příspěvku.  

Nárok na p říspěvek na mobilitu má osoba starší 1 roku, která má nárok na průkaz OZP 

označený symbolem „ZTP“ nebo „ZTP/P Další podmínkou pro získání dávky je, že se 

člověk opakovaně v kalendářním měsíci dopravuje za úhradu, např. do práce, školy, k lékaři 

apod., nebo se nechává za úhradu pravidelně dopravovat. 

Měsíční výše dávky činí 400 Kč. V roce 2014 vyplatil ÚP ČR 2 795 000 dávek v celkovém 

objemu 1 111 228 tis. Kč. Od ledna do října 2015 to bylo 957 422 tis. Kč v rámci 2 393 080 

poskytnutých příspěvků. 

                                                               Zdroj: Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR 
 

OD LEDNA ZA ČÍNÁ KONTROLNÍ HLÁŠENÍ DPH  
A ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE  

Nejvýznamnější novinkou v oblasti daní je od ledna povinnost firem  
i podnikatelů podávat kontrolní hlášení u daně z přidané hodnoty (DPH). Celkově 
se opatření dotkne zhruba 550 tisíc plátců DPH. Spolu s tím rovněž musí všichni 
plátci DPH začít podávat přiznání elektronicky, dosud existující výjimka pro 
fyzické osoby totiž přestane platit. 
Dále ještě nově platí: 

• DPH z prodeje nemovitosti bude odvádět kupující 
• Vyšší daňové zvýhodnění na druhé a další dítě 

 To proto ať na daních král bere s mísou, ne více, aby tím 
nepoškodil svoje poddané.  

Sakja-Pandita 
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MAGNUSEK SVÝM PROJEKTEM 
SKLÁDÁ POCTU ČESKÉMU 

HERECKÉMU KUMŠTU 
Režisér a scenárista Tomáš Magnusek se 
pustil do nového projektu, kterým je První 
Muzeum českých herců spojené s hereckým 
domem v Babiččině údolí v České Skalici – 
Ratibořicích. Muzeum vznikne v bývalé 
ubytovně zaměstnanců zámku. Na počátku 
roku byl projekt představen novinářům v 
pražském Hotelu Majestic Plaza. Herecké 
muzeum by mělo být vzácné a zajímavé 
svými relikviemi, fotografiemi, rekvizitami, 
dokumenty a dalšími artefakty, které věnují 
právě herci. Tomáš Magnusek chce takto 
zachovat vzpomínky pro příští generace.  
Představení projektu se zúčastnili nestoři 
českého herectví a i ti, kteří jsou považováni 
za současné špičky naší herecké scény. 
Každý z nich přinesl zakladateli k rukám 
předměty, které budou dělat muzeum 
muzeem. Byly to dary, které k jejich profesi 
neodmyslitelně patří. Mezi herci ochotnými 
muzeu věnovat své relikvie byli Martin 
Dejdar, Libuška Švormová, Regina Rázlová, 
Eva Hrušková, Ivan Vyskočil, Monika 
Trávníčková, Pavel Trávníček, Miluše 
Bittnerová, Antonín Hardt, Jan Kuželka, 
Otakar Brousek, Svatopluk Matyáš či 
Jaroslava Obermaierová, která zatoužila být 
v muzeu, prý „jako vycpanina". 
Regina Rázlová bere tuto roli velmi vážně 
a věnuje své herecké zrcátko, které ji 
sloužilo 25 let a bez kterého neudělala ani 
ránu a také třísku pro štěstí věnovanou od 
Zdeňka Štěpánka. Ivan Vyskočil přinesl 
scénář od J. K. Tyla, plný hambatých 
obrázků, které malovali kolegové. Jarka 
Obermaierová přinesla fotografie, na 
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kterých je s Gustavem Husákem a také jídelní lístek ze seriálu Majora 
Zemana. Eva Hrušková věnuje do muzea šaty z různých pohádek. „Musím 
probrat šatník, ale kostýmy mám schované,“ pochlubila se Eva Hrušková, 
která pochází z České Skalice a bude to mít do Ratibořic blízko. Otakar 
Brousek prozradil, že v muzeu uvidí předměty svého otce a on věnuje 
klobouk. „Zrovna můj nejoblíbenější věnuji,“ dodal Brousek. Dorazila 
Miluška Bittnerová, která věnuje fotky a šátek ze seriálu. Martin Dejdar 
bude mít vlastní životopis, který byl vydán v jeho 28 letech.  
První herecké muzeum hodlá Magnusek zpřístupnit už letos v červenci. 
Patronem a tváří muzea se stal Martin Dejdar a společně s Tomášem 
Magnuskem shání potřebné finance na celé muzeum.  
                                                                                       Text: Lenka Žáčková 
 
VLÁDA SCHVÁLILA NOVINKY V ODŠKOD ŇOVÁNÍ 
PRACOVNÍCH ÚRAZ Ů A NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ  
Nové nařízení vlády upravuje způsob výpočtu odškodnění za ztížení 
společenského uplatnění (na rozdíl od odškodnění za bolest) odchylně od 
obecné úpravy náhrady újmy na zdraví v občanskoprávních vztazích, která 
žádný systém výpočtu výše odškodnění neobsahuje. Existuje pouze 
Nejvyšším soudem doporučovaná metodika. 
„Potřebujeme takový systém odškodňování, který bude dostatečně 
reflektovat praxi a vývoj lékařské vědy. Toto nařízení vlády pomůže při 
vydávání lékařských posudků, které jsou podkladem pro stanovení 
odškodnění, protože přesně definuje pojmy jako bolest a ztížení 
společenského uplatnění a vymezuje postupy i způsob bodového hodnocení 
újmy daného pacienta pro určení výše náhrady,“ vysvětlil ministr 
zdravotnictví Svatopluk Němeček. 
Schváleným návrhem nařízení vlády se zvyšuje hodnota jednoho bodu na 
250 korun. 
Důvod pro odlišné pojetí je jednoduchý, který nebyl dlouhou dobu brán 
v potaz, a to ten, že lékař nedisponuje stejnými nástroji a 
možnostmi v rámci zvažování míry dopadů poškození 
zdraví na schopnosti člověka jako soud. Lékař může 
vycházet jen ze zjištěného zdravotního stavu získaného 
lékařským vyšetřením a ze subjektivních sdělení 
posuzované osoby. 
Dané nařízení vlády nabyde účinnosti v nejbližších 
dnech. 
Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR  
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CO SE PRO ROK 2016 VE VÝPOČTU STAROBNÍHO 
DŮCHODU MĚNÍ 

Základní výměra důchodu v roce 2016 činí 2 440 Kč měsíčně. Procentní 
výměra důchodu činí za každý celý rok důchodového pojištění získaný do 
doby nároku na důchod 1,5 % výpočtového základu. Pro stanovení 
výpočtového základu je důležitý osobní vyměřovací základ, tj. měsíční 
průměr všech příjmů dosažených v rozhodném období. Rozhodné období je 
u důchodů přiznaných v roce 2016 období let 1986 až 2015. Pro stanovení 
výpočtového základu z osobního vyměřovacího základu platí v roce 2016 
dvě redukční hranice: I. redukční hranice – 11 883 Kč a II. redukční hranice 
– 108 024 Kč. Výpočtový základ se z osobního vyměřovacího základu 
stanoví tak, že částka do I. redukční hranice náleží v plné výši, z částky nad 
I. do II. redukční hranice náleží 26 %, k částce nad II. redukční hranice se 
nepřihlíží. 

 

ZABEZPEČENÍ V NEMOCI 
Poživatelé starobních důchodů (stejně jako poživatelé invalidních důchodů 
pro invaliditu třetího stupně), kteří při pobírání důchodu dále pracují a jsou 
účastni nemocenského pojištění, mají podle zákona o nemocenském 
pojištění zkrácenou podpůrčí dobu pro výplatu nemocenského. Nemocenské 
se jim vyplácí od 15. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nejvýše po 
dobu 70 kalendářních dnů v rámci jednoho kalendářního roku, a to i pokud 
v tomto roce bylo pracovních neschopností více. Současně také platí, že se 
jim nemocenské vyplácí nejdéle do dne skončení zaměstnání. Důvodem 
zkrácené podpůrčí doby pro nemocenské je skutečnost, že nemocenské při 
dočasné pracovní neschopnosti nahrazuje částečně ušlý příjem, poživatel 
důchodu je však zabezpečen vypláceným důchodem. 
Zdroj: ČSSZ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  

ZNÁTE LATINSKÁ ÚSLOVÍ? 
Audi, vide, tace, si vis vivere cum pace - Poslouchej, dívej se a mlč, jestli 
chceš žít v klidu. Aut aut, tertium nōn datur - Buď anebo, třetí možnost 
není. Aut vincere aut mori - Buď zvítězit, nebo zemřít. Beata 
simplicitas - Blažená prostota. Beatae memoriae - Blahé paměti. Beati 
pauperes spiritu - Blahoslavení chudí v duchu. Bis dat, qui cito dat - 
Dvakrát dává, kdo rychle dává Bis pueri senes - Staří jsou dvakrát dětmi 
Bis vincit, qui se vincit in victoria - Dvakrát vítězí ten, kdo vítězí sám nad 
sebou Bona fide - V dobré víře. Bona pacta, boni amici - Jasné smlouvy, 
dobří přátelé. 
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VZP ZAČNE HRADIT BIOLOGICKOU LÉČBU 
VYSOKÉHO CHOLESTEROLU 

Lidem s vrozenou vysokou hladinou 
cholesterolu, jimž nezabírá běžná léčba 
statiny, začne Všeobecná zdravotní pojišťovna 
(VZP) hradit ve druhé polovině roku drahou 
biologickou léčbu. 
Letos se VZP také zaměří na edukaci lékařů, 
revizní lékaři s nimi budou probírat, v čem 
chybují při předepisování léků. Například 
nevyplňují správně formuláře, takže jim VZP 
nemůže lék uznat a peníze za něj strhává. VZP 
připravuje na toto téma pro lékaře rovněž 
semináře.                                          Zdroj: VZP 

CHODCI MIMO OBEC 
BUDOU MUSET NOSIT 

REFLEXNÍ PRVKY 
V únoru vstoupí v platnost 
novela silničního zákona, 
která ukládá chodcům 
povinnost nosit mimo obec 
reflexní prvky. Dojde tak 
k výraznému zvýšení 
bezpečnosti chodců na 
neosvětlených 
komunikacích. 
„Mimo obec, v místě, kde 
není chodník, tedy na silnici, 
jsem povinen nosit reflexní 
doplňky tak, aby byly 
viditelné pro všechny 
účastníky silničního 
provozu,“ řekl Martin Farář 
z Besipu. 
Nemusíte mít přímo reflexní 
vestu, stačí reflexní pásek 
umístěný na noze, ruce nebo 
reflexní prvky na oblečení. 
S reflexními prvky je chodec 
pro řidiče mnohem lépe 
viditelný, a to až na 200 
metrů. Přičemž viditelnost 
chodce bez reflexních prvků 
je pouhých 20 metrů. 
Při porušení hrozí pokuta až 
do výše 2 000 Kč. 

Od 1. ledna 2016 se 
občanům starším 70 let 

vydává občanský průkaz s 
dobou platnosti 35 let.“ 

PARKOVÁNÍ U OBJEKTU, KDE JSOU 
POSKYTOVÁNY SOCIÁLNÍ SLUŽBY  
Parkování u objektu je možné vybudovat za 
předpokladu, že bude využíváno v nezbytně 
nutném rozsahu, nutném pro poskytování 
sociální služby, tj. nebude se jednat o veřejné 
parkoviště. Může se jednat pouze o 
doplňkovou aktivitu projektu. Např. může být 
vybudováno jako součást projektu na 
vybudování komunitního centra.  
                                      Zdroj: stránky MMR 
 

PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ 
Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník 
nebo nájemce  s nízkými příjmy bytu 
přihlášený v bytě k trvalému pobytu, jestliže 
30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny nestačí 
k pokrytí nákladů na bydlení a zároveň těchto 
30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny je nižší 
než příslušné normativní náklady stanovené 
zákonem. 
 
SYSTÉM NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ 
Zabezpečuje peněžitými dávkami nemocenského pojištění. Je určen pro 
výdělečně činné osoby při dočasné pracovní neschopnosti z důvodu: nemoci, 
úrazu či karantény, ošetřování člena rodiny, těhotenství a mateřství, péče o dítě 
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PŮJČOVNA 3P Praha, z.s. 
www.3p-os.cz 

Adresa: Wuchterlova 11, Praha 6, 160 00 
Trasa: Metro A, stanice Dejvická, výstup Vítězné náměstí, pak 

směr budova pošty 
 

Lenka Dvořáková 224 323 433 
736 509 866, 736 509 852 

Jitka Hloušková 774 785 850 
e-mail: 3p.poradna3@email.cz 

 
 

PROVOZNÍ DOBA 

  Pondělí           08:00 - 12:00   13:00 - 18:00 
  Úterý           08:00 - 12:00   13:00 - 16:00 
  Středa           08:00 - 12:00   13:00 - 18:00 

  Čtvrtek           08:00 - 12:00   13:00 - 16:00 
  Pátek dle dohody 

Mimo pracovní dobu pouze dle telefonické dohody! 
 

 

PŘEPRAVA PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM 
POSTIŽENÍM + PŘEPRAVA POMŮCEK 

Stanoviště Praha 6    Lubomír Kůstka    tel.: 724 654 007 
Miroslav Bošek     tel.: 736 509 864 
Dušan Rázga        tel.: 736 509 854 

Stanoviště Praha 19 Jan Vencl             tel.: 724 654 089 
 

 

REDAKCE ČASOPISU 3P POPULARIS 
Praha 1, Rybná 24 

Mgr. Lenka Žáčková, tel. 728 453 621 
e-mail: lenka.zako@seznam.cz 

 

   


