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DVEŘE 
 

Jistí novomanželé se rozhodli strávit romantické chvíle svých líbánek 

ve vybraném hotelu. Měli tam zamluvený pokoj a v určeném termínu 

dorazili do hotelu. Sluha je uvedl do jejich pokoje. Jaké však bylo 

jejich zklamání při prvním pohledu při vstupu do pokoje. Pokoj nebyl 

útulný, nebyl z něj žádný romantický výhled, koupelna stísněná, do-

konce ani postel neměl pořádnou, pouze starší lehátka s proleženými 

matracemi,    

Druhý den ráno, celí rozlámaní a rozmrzelí, si manželé stěžovali šéfo-

vi hotelu. Ten přišel i se sluhou, trpělivě si vyslechl jejich stížnost a 

pak se sluhy zeptal: „Otevřel jste dveře do vedlejší místnosti?“ Sluha 

se přiznal, že ne. A protože novomanželé se domnívali, že jsou to dve-

ře od úklidové místnosti, neotevřeli je také. Když šéf hotelu přistoupil 

ke dveřím a otevřel je, ukázala se za dveřmi nádherná prostorná ložni-

ce, s širokou a pohodlnou postelí, kouzelným výhledem z oken a ko-

šem ovoce a čokolády na stolku. Dovedete si představit, že ti dva mla-

dí stáli na prahu místnosti a překvapením zírali na skvěle zařízenou 

ložnici s přepychovou koupelnou. Byli smutni, nešťastní i naštvaní, že 

si tohle nechali ujít, protože se domnívali, že za dveřmi je něco úplně 

jiného. 

Přirozeně nás napadne otázka: Proč se ty dveře nepokusili otevřít? 

Možná bychom našli mnoho příhodných odpovědí – od lidské hloupo-

sti, po nedokonalé služby hotelového sluhy. Jedna odpověď by pro nás 

však mohla být nejen zajímavá, ale i poučná: Protože si mysleli, že 

místnost, ve které se nacházejí, je vším, co mají k dispozici. Sice po  
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něčem jiném toužili, ale zůstali uvězněni ve své realitě. I nám se ně-

kdy zdá, že to, co prožíváme, není ve skutečnosti tím, po čem touží-

me. Podobáme se lidem, kteří žijí v jakési předsíni, a myslí si, že je to 

vše, co je čeká, že není žádná jiná perspektiva. Naříkají a sténají, jsou 

rozlámaní životem, nespokojeni se svým osudem, se svou bolestí či 

trápením, bez vyhlídky na něco lepšího. Možná tuší, že něco je špatně. 

Ne v jejich úsilí a snaze se co nejlépe se vším vyrovnat, ale tam někde 

uvnitř se ozývá touha, která je vlastně příčinou stesků a zklamání, 

protože dotvrzuje, že život nemůže být spokojený v předsíni, když je 

v nás touha po nádheře pokoje.   

Ptejme se sami sebe, k čemu se upínáme? Nepřehlédli jsme něco? 

Nepodléháme něčemu? Nejsou stesk a nářky tím jediným, čím žije-

me? Nejsou blízko nás někde dveře k šťastnějšímu životu?  

Ježíš Kristus svou smrtí a svým vzkříšením nám ty dveře otevřel. Po-

ložen do hrobu vstal třetího dne a překonal nadvládu smrti. Anděl od-

valil kámen od hrobu, který měl zůstat navždy zavřený s domněnkou, 

že případ Ježíše Nazaretského je tím definitivně zpečetěn a vyřešen. 

Ježíš vyšel „otevřenými dveřmi“ hrobu a Vzkříšený se neukázal moc-

ným světa, ani těm, kteří jej odsoudili a ukřižovali, ale těm, kdo jej 

s láskou hledají, k těm, které si vyvolil, aby je poslal hlásat toto vítěz-

ství až na sám konec Země. On otevřel dveře, ke skutečnému životu, 

do nádherných pokojů, které nám šel připravit u svého Otce. Radostné 

aleluja, které zní v této době církví, rozlévá tuto radost a štěstí do svě-

ta a svědčí o nádheře života s Bohem. Máme něco více, než jen tento 

život. 

Ano, my žijeme ještě v předsíni, kterou je pro nás tento svět. Mnohé 

nás možná tíží, sužuje, trápí, či tlačí. Ale už víme, že to pravé je za 

dveřmi, za kterými stojí On, vzkříšený. Život zde, to není všechno, co 

máme. Je nám zaslíbeno dědictví, království nebeského Otce, blažený 

život nebešťanů.  Život v definitivní plnosti. Tedy, pokud jej budeme 

chtít přijmout. 

Požehnané svátky a pravou velikonoční radost přeje 

Aleš Ligocký 
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VŠEOBECNÝ ÚMYSL CHARITY 
 

Za Boží pomoc při rekonstrukci  

nového objektu 

Charity Bohumín;  

za její včasné ukončení a zkolaudování.  

 
 

 

                    KONKRÉTNÍ ÚMYSLY 

 

 Za uzdravení mladé ženy na těle i na duši. 

 Za mladou ženu, aby měla sílu ukončit nezdravý vztah. 

 Za ženu, která se rozhodla řešit svou závislost na alkoholu, o 

Boží pomoc pro ni. 

 O Boží vedení a požehnání při důležitém životním kroku.  

 

 

 

INFORMACE Z OBČANSKÉ PORADNY 
 

Na co si dávat pozor při evidenci na Úřadě práce: 

Při pobírání podpory v nezaměstnanosti (PvN) se celá tato doba za-

počte do důchodu a je také hrazeno sociální i zdravotní pojištění, ale 

pozor, žádost o PvN podáváte samostatně, nikoliv tedy automaticky 

zároveň se žádostí o zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání. Pro 

nárok na PvN musí být splněna podmínka zaměstnání trvajícího ale-

spoň jeden rok v posledních dvou letech. 

- Pokud PvN nepobíráte, započte se do důchodu do 55 let vašeho věku 

jen 1 rok, nad 55 let 3 roky z celkové doby vedení na úřadu práce 

(ÚP) a je hrazeno pouze zdravotní pojištění. 
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- Při vyřazení z evidence ÚP máte nárok, pokud splňujete podmínky 

podle zákona O pomoci v hmotné nouzi, pouze na dávku Mimořádné 

okamžité pomoci. 

- Maminky se musí přihlásit na ÚP a pro PvN do 3 dnů od ukončení 

rodičovské dovolené, po této lhůtě se snižuje výše PvN až o několik 

tisíc Kč. 

- Úřad práce má povinnost poskytovat poradenství v oblasti dávek 

(klient si může vyžádat záznam) a v oblasti zaměstnanosti. 

- Povinnosti uchazečů o zaměstnání jsou od roku 2004 zpřísněny, po-

stačí jediné nedodržení termínu schůzky nebo i dané hodiny (důležité 

je „vyjet“ si včas lísteček s pořadím, kde je uveden i přesný čas) a 

dojde k sankčnímu vyřazení.  

- Pokud s vyřazením z vážných důvodů nesouhlasíte, vždy se odvolej-

te. Odvolání je možno v této lhůtě podat také e-mailem, ale musí být 

doplněno elektronicky ověřeným podpisem nebo do 5 dnů v písemné 

podobě. Jestliže bude odvolání zamítnuto, můžete se obrátit se správní 

žalobou na soud. 

- Soudy jsou při posuzování důvodů nedostavení se na schůzku vstříc-

nější, berou v úvahu tzv. omluvitelný omyl; je tedy možné uspět se 

správní žalobou. Pokud žalobce požádá o osvobození od povinnosti 

uhradit soudní poplatek, který činí 3.000,- Kč, může mu soud vyhovět.  

- Při onemocnění si z vlastní iniciativy u lékaře vyžádejte potvrzení o 

pracovní neschopnosti; oznamovací povinnost na ÚP je hned ten daný 

den. Pokud jste ukončil nemocenskou, hned druhý den se hlaste na 

úřadu práce, abyste nebyl sankčně vyřazen. 

- Pozor na lékařské posudek pro ÚP – pokud lékař napíše, že daná 

osoba není schopna ze zdravotních důvodů vykonávat práci, ÚP tuto 

osobu z evidence vyřadí. 

- Nabízená práce ÚP musí pokrývat minimálně 80% pracovní doby   

 
 

 
 

 



ROUŠKA 2/2019                                                                                                           strana 5 

Pokud máte zájem, je možno obrátit se s dotazem přímo na ombud-

smanku volejte: (+420) 542 542 888 

osobně: Údolní 39 

Brno, 602 00    pondělí – pátek: 8:00 – 16:00 

nebo podnět či dotaz poslat e-mailem 

E-mail: podatelna@ochrance.cz 

 

Připravila Mária Míčková, poradkyně, 

 Občanská poradna v Bohumíně 

 

 

K novele insolvenčního zákona: 
 

Očekávaná „oddlužovací novela“ vyhlášená ve sbírce zákonů pod č. 

31/2019 Sb. nabude účinnosti dne 1. 6. 2019.  

- Podle nových pravidel dlužník splní podmínky oddlužení v případě, 

že během 3 let uhradí alespoň 60 % pohledávek nezajištěných věřite-

lů, nebo skončí kdykoli dříve, jestliže splatí svým nezajištěným věřite-

lům jejich pohledávky v plné výši, nebo může skončit po 5 letech, 

jestliže vynaložil veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požado-

vat, aby plně uspokojil pohledávky svých nezajištěných věřitelů (tzv. 

nulové oddlužení, výrazná výhoda pro dlužníky).  

- Starobní důchodci a osoby postižené invaliditou druhého nebo třetí-

ho stupně  mají oddlužení zkráceno na 3 roky (neplatí pro ně pětiletá 

varianta).  

- Oddlužení bude možno přerušit až na jeden rok nebo také prodloužit 

až o šest měsíců, což je další nová výhoda pro dlužníky.   

- Společné jmění manželů nově bude při oddlužení vždy zanikat. U 

dluhů vzniklých bez vědomí druhého manžela, musí tento manžel včas 

podat tzv. výhradu, pak bude závazek neuspokojitelný do ½ výtěžku 

ze společného jmění manželů. 

- Novela Insolvenčního zákona se vztahuje jen na nové případy, roz-

hodné je datum úpadku. 
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Kde je možné získat informace o dluzích: 
 

V Česku působí několik registrů, kde se můžete informovat o svých 

dluzích. Bohužel ni jeden není zcela univerzální. Zavedené registry 

jsou Solus, který schraňuje data o těch, kdo jsou v prodlení se splát-

kami. Data o půjčkách (i když je řádně splácíte) pak eviduje Bankovní 

registr klientských informací a Nebankovní registr klientských infor-

mací. V těchto registrech si půjčovatelé obvykle zjišťují, jestli řádně 

splácíte své závazky a také to, zda už nemáte půjček až moc, tedy jest-

li nejste takzvaně „předlužení“. 

 

Solus 

- eviduje pozitivní (mám závazky a splácím je) i negativní (se spláce-

ním jsem v prodlení) informace o klientech. Členské organizace: ban-

ky, nebankovní finanční instituce, ale i telefonní operátoři či dodava-

telé energií 

- písemný výpis stojí 221,- Kč 

- elektronický výpis lze získat i SMS zprávou 

- www.solus.cz 

 

Crif 

- spravuje dva registry: Bankovní registr klientských informací 

(BRKI, www.cbcb.cz) a nebankovní registr klientských informací 

(NRKI, www. cncb.cz). Eviduje pozitivní i negativní informace o kli-

entech. 

- provozují společně portál www.kolikmam.cz 

- data do registrů dodává 25 bank, 34 leasingových a úvěrových spo-

lečností 

- písemný výpis z jednoho registru můžete získat za 200,- Kč + poš-

tovné 

- elektronický výpis za 100,- Kč 

- www.kolikmam.cz 

 

Centrální ČR registr dlužníků 

- není zcela jasné, kdo vkládá informace do systému 

- jednorázový výpis 300,- Kč 

http://www.solus.cz/
http://www.cbcb.cz/
http://www.kolikmam.cz/
http://www.kolikmam.cz/
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- kontrola dluhů a výpisy po dobu 5 let: 2000,- Kč 

- pozor: služby tohoto registru nedoporučujeme 

 

Kde se ještě ptát? 

Pokud jste v situaci, kdy opravdu nevíte, komu všemu dlužíte, měli 

byste kromě registrů pro jistotu obeslat i své dodavatele pravidelných 

služeb – dodávka energií, telefon, internet, obec… A pro jistotu i Fi-

nanční úřad, Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojiš-

ťovnu. To zejména v případě, že jste nějakou dobu podnikali či měnili 

zaměstnání a před nástupem do nové práce si udělali „volno“. Za tu 

dobu totiž musíte zdravotní pojištění platit „ze svého“. 

 

Dluhy mimo evidenci 

Horší je, když jste si půjčili peníze u nějaké maličké společnosti. Stačí 

využít některé z nabídek telefonních půjček, krátkodobých půjček do 

výplaty nebo úvěrů, proti kterým jste dali do zástavy dům či byt. Je 

důležité věřitele co nejdříve kontaktovat a řešit s ním svou půjčku i 

případné např. náklady soudního řízení a exekuce. 

 

Připravila Lucie Fábryová, vedoucí poradny, 

 Občanská poradna v Bohumíně 

 

V případě zájmu se můžete s důvěrou obrátit na charitní Občan-

skou poradnu v Bohumíně, kde Vaši finanční situaci zdarma pro-

jednáme a poradíme Vám vhodný postup. 
 

 

 
 

 

INFORMUJEME… 
 

Dne 28.3.2019 jsme společně s rodinou doprovodili k závěru života 

paní Aničku Palonci, která s námi byla v našem Domově od února 

roku 2010. Celých devět let nás uměla těšit svým neopakovatelným 

smyslem pro humor.  
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I VY NÁM MŮŽETE JEŠTĚ POMOCI… 
 

Průběžně vás v časopise Rouška informujeme o našem projektu rozšíření 

Odlehčovací služby ve Starém Bohumíně v budově na Slezské ulici č. 295.  

V současné době je v plném proudu rekonstrukce budovy a přístavba 

jídelny pro klienty. Bude-li probíhat vše, jak má, budova by měla být 

opravena v srpnu letošního roku. 

To je ale jen část našeho velkého projektu. Aby mohla začít služba fungo-

vat tak, jak má, musíme budovu vybavit nábytkem a vším potřebným pro 

klienty, zajistit kvalitní pracovní tým  a především finance na její fun-

gování. 

Peníze na provoz služby bychom chtěli získat z dotačního programu vy-

hlášeného Místní akční skupinou Bohumínsko. 

Rekonstruované zařízení bude určeno lidem z území Bohumínska,  star-

ším 18-ti let, se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického one-

mocnění nebo zdravotního postižení, o které je běžně pečováno v jejich 

domácím prostředí.  

Charita Bohumín před časem připravila dotazník, který mapuje potřeby a 

přání lidí, kteří pečují o své blízké. Chtěli bychom získat co nejpřesnější 

informace, proto bychom vás znovu chtěli požádat o jeho vyplnění. 

Dotazník můžete vyplnit elektronicky na webových stránkách Charity 

Bohumín: www.bohumin.charita.cz nebo písemně v přiložené tištěné 

verzi.  

Ten pak můžete osobně přinést, vhodit do schránky nebo odeslat na Cha-

ritu Bohumín,  Štefánikova 957, Bohumín, případně na kterékoliv její 

středisko. 

 

Předem moc děkujeme za váš zájem a pomoc. 

 

Za Charitu Bohumín Zdeňka Kniezková Brňáková 


