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ČAS ZRÁNÍ 
 

Možná se častěji než kdy jindy setkáváme s myšlenkami na pomíjivost 

života, na skutečnosti, které si tolik nepřipouštíme, ale které jsou pro 

naši životní pouť zásadní. Nemá-li náš život dospět k totálnímu selhá-

ní, k zavržení a definitivnímu vzdálení od Boha, měli bychom se nad 

mnohými danostmi a skutečnosti života lépe a častěji zamýšlet. Potře-

bujeme se postupně propracovat k tomu nejzásadnějšímu a nejdůleži-

tějšímu v životě a tím je příprava na jeho pozemské završení. Pod zor-

ným úhlem této skutečnosti bychom měli začít ve svém životě oddě-

lovat „zrno od plev“, tedy to, co má skutečnou hodnotu (a co si vez-

meme sebou na věčnost), od toho, co je nadáno pouhou pomíjejícnos-

tí. Poklady svého života máme ukládat do nebeské sýpky a zajistit se 

tak před zloději (včetně toho nejmazanějšího, který je s to uchvátit 

z našich rukou vše i v tom posledním okamžiku) a před „rzí“, která 

dovede rozrušit, narušit a zpochybnit to dobré, o čem si myslíme, že 

ještě máme, (kolik ztracených a promarněných milostí, kolik zakopa-

ných hřiven, neuskutečněných předsevzetí) – kdo má, tomu bude dá-

no, kdo nemá, tomu bude vzato i to, co má.   

Ale současně chceme všechny podobné úvahy vložit do rukou Božích, 

znovu v sobě nalézt důvěru v jeho milosrdenství a dobrotu. On je ten 

„největší silák“, který je s to střežit a ochránit dům naší duše. Z tohoto 

vědomí ať roste naše víra, naše důvěra i ochota vytrvat až do konce. A 

o to je potřeba nejen prosit, ale také se tomu učit. 

 

RR  OO  UU  ŠŠ  KK  AA  
ročník 22                      číslo 5/19 
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Četl jsem nedávno článek kněze a spisovatele Guy Gilberta na téma 

jak obnovit důvěru. V něm jistý praktický postřeh. Autor připomíná 

jeden neduh dnešní doby, který se staví proti schopnosti důvěřovat, 

zachovat si důvěru v lepší budoucnost (včetně té u Boha). Lidé dnes 

chtějí „všechno a hned“. Chtějí všechno a co možná nejrychleji, neod-

kladně a bez zachování pravidel. A chtějí to kolikrát i po Bohu. Chtějí 

duchovní dary, aniž by jim to přineslo jakoukoli námahu.  

Vyprávěl se kdysi vtip o mužících v Rusku. Jeden kopal na zahrádce 

a druhý se ho ptá: Co to děláš?- Kopu brambory. - Vždyť jsi je nedáv-

no sadil! - Ty nevíš, co je to hlad. Ponechme hlad jako pointu stranou. 

Chtěl bych poukázat vtipem na to, co je důsledkem stylu „všechno a 

hned“ – totiž neschopnost být trpělivý, neochota čekat, a také nepo-

znat cenu zrání, která některým věcem i plodům života dává tu pra-

vou kvalitu. (Mužik vykopáním zasazených brambor sice lacino utiší 

svůj hlad, ale připraví se kvalitu daleko cennější – nové brambory a 

jejich větší počet.) Tak se někteří mladí vrhají do společného života, 

aniž pochopí, že jejich láska musí zrát v čase snoubenectví. Jsou jiní, 

kteří by rádi dospěli k obrácení srdce, ale nechtějí podstoupit zkoušky 

víry v bolestech a křížích. A jsou zase jiní, kteří se vrhají se spasitel-

nými myšlenkami do nejrůznějších aktivit a nejraději by změnili celý 

svět (alespoň svou kritikou), jenom sami sebe ne.   

Ano, některá čekání, některé zkoušky mohou být samozřejmě bolest-

né, ale dokázat je nést a učinit součástí své cesty, je lepší, než volit 

laciná řešení, protože se nepřipravíme o užitek. Naopak, naše nebeská 

sýpka vzroste.    

Vezměme tedy nadcházející dny jak „čas zrání“, jako snahu, objevit to 

podstatné, na čem stojí náš život. Zahlédnout ve svém nitru Toho, 

který otevřel bránu nebe a volá nás do radostného společenství sva-

tých v nebi. Tam je náš pravý domov. 

Požehnané dny přeje Aleš Ligocký 
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VŠEOBECNÝ ÚMYSL CHARITY 
 

 

Za Boží pomoc při zprovozňování  

nového objektu 

Charity Bohumín;  

za jeho uvedení do služby.  
 

 

                    KONKRÉTNÍ ÚMYSLY 

 

 Za Boží pomoc starší ženě při zvládání těžké nemoci. 

 Za muže, který hledá útěchu v alkoholu, aby s pomocí Boží 

unesl vše těžké ve svém životě a našel cestu ze své závislosti. 

 Za mladou ženu při hledání nového zaměstnání 

 Za nové kolegyně v Charitním domě sv. Kláry; za Boží vedení 

a požehnání pro ně 

 

 

INFORMACE Z OBČANSKÉ PORADNY V BOHUMÍNĚ 
 

 

Rádi bychom vám předali některé informace ze semináře s veřejným 

ochráncem práv k vyřazování z evidence uchazečů o zaměstnání, 

které stojí za to si připomenout: 
 

 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 

alespoň 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 musejí 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 do-

jde k sankčnímu vyřazení.  

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

te, lhůta do 15 dnů. Odvolání je možno v této lhůtě podat také e-

mailem, ale musí být doplněno elektronicky ověřeným podpisem ne-

bo 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. Pokud žalobce požádá o 

osvobození od povinnosti uhradit soudní poplatek, který činí 3.000,- 

Kč, může mu soud vyhovět.  

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

práce, abyste nebyl sankčně vyřazen 

 Nabízená práce ÚP musí pokrývat minimálně 80% pracovní doby.   

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

ombudsmanku tel.: (+420) 542 542 888 

                        nebo osobně: Údolní 39, Brno, 602 00     

                                                 pondělí – pátek: 8:00 – 16:00 

nebo podnět či dotaz poslat e-mailem: podatelna@ochrance.cz  
 

Mária Míčková, poradkyně Občanské poradny v Bohumíně 
 

 

Proč se vyhýbat předváděcím akcím 
 

Když ve schránce najdete na první pohled lákavou pozvánku 

na zajímavý výlet spojený s předváděním zboží, připomeňte si, že:  

mailto:podatelna@ochrance.cz
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a) nabízené zboží je předražené, a to i po započítání všech „slev“, „vý-

her“ a „dárků zdarma“.  

b) s kvalitou zboží je to na pováženou - v obchodní síti koupíte kvalitněj-

ší výrobky za mnohem příznivější cenu.  

c) mnozí prodejci se ničeho neštítí. Na začátku úsměvy, galantnost, krás-

né řeči a na konci agrese. Bez skrupulí zamknou dveře předváděcí míst-

nosti, odeberou občanské průkazy, přikážou vypnout mobily, nedovolí 

odskočení na toaletu. Účastníci zájezdů vypovídají i o slovním 

a fyzickém napadání.   

 

Příběh ze života: Paní Jana (88) se nechala přesvědčit svojí dobrou ka-

marádkou k návštěvě předváděcí akce spojené s prohlídkou zámku. Ráno 

obě nastoupily do autobusu, který je odvezl do hostince vzdáleného od 

jejich domova přibližně dvě hodiny jízdy. Zde probíhala až do odpoled-

ních hodin prezentační akce, v jejímž závěru si všichni měli něco koupit. 

Paní Jana koupi důrazně odmítla. V tom okamžiku k ní přistoupil jeden z 

prodejců a začal ji před ostatními urážet a ponižovat. To však nebylo vše. 

Prodejci ji odmítli vpustit do autobusu a ponechali ji na místě bez pomo-

ci. Ani kamarádka nic nezmohla. 

 

Nevěřte planým slibům, aneb když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají.  

Program: Přestože pozvánka láká na výlet či za kulturou, hlavním cílem 

je předvádění zboží a nevybíravé nucení k podpisu kupní smlouvy. Počí-

tejte s tím, že převážnou většinu dne strávíte často uzavřeni v sokolovně 

či restauraci v zapadlé vísce. Dveře se odemknou, až bude prodán určitý 

počet výrobků, aby měl prodejce dostatečný zisk z celé akce.  

Dárky: Fotografie dárků vyobrazených na pozvánce jsou téměř vždy jen 

ilustrační a slouží jako spolehlivé vnadidlo. Kdo z nezasvěcených by 

odolal? Známy jsou případy, kdy třeba darovaný vánoční stříbrný řetěz 

měřil pouhých 40 cm, deka merino z jemné ovčí vlny byla stoprocentní 

syntetikou, úžasné nástěnné hodiny se proměnily v dětský budík, indukč-

ní vařič byl nevařící atrapou a tak dále.  

Občerstvení. Je-li poskytováno občerstvení nebo dokonce oběd, musí ho 

také někdo zaplatit. A kdo hostí účastníky zájezdu? Přece ti, kteří pode-

psali kupní smlouvy a domů si odvážejí předražené výrobky. Leckdy 
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uzeniny a pečivo jsou na akci přivezeny jen tak hozené ve špinavém 

a přehřátém zavazadlovém prostoru autobusu.  

Ochutnávka vína. Prodejci dobře vědí, že „kšefty“ jdou lépe, jsou-li 

účastníci předváděcí akce trochu v náladě. Atraktivně vypadající výlet 

spojený s ochutnávkou burčáku tak nemusí skončit jen bolehlavem, ale 

i velkým průvanem v peněžence.   

Identifikace prodávajícího. Když na pozvánce nenajdete obchodní jméno 

prodávajícího a jeho adresu, znamená to jediné: prodejce se skrývá před 

minulými nespokojenými zákazníky. A představí-li se prodejce 

na pozvánce, ještě to není žádná jistota. Po nekalé prodejní akci zmizí 

z povrchu zemského a objeví se pod novým obchodním jménem. 

 

Příběh ze života: Paní Marta (70) jen velmi nerada vzpomíná na předvá-

děcí akci. Poté, co se stala „výherkyní“ zboží z obálky, byla asistenty 

prodávajícího odvedena pryč od ostatních účastníků. Vyžádali si od ní 

občanský průkaz a nutili k podpisu kupní smlouvy na kuchyňský robot za 

35 tisíc korun, ke kterému dostane slíbenou výhru. Odolávala a chtěla se 

vrátit k ostatním účastníkům. Nedovolili to. Nakonec podlehla. Asistenti ji 

přinutili nastoupit do auta, dovezli domů, kde jim ze svých úspor musela 

vyplatit cenu zboží. I když se obratem pokusila od uzavřené smlouvy od-

stoupit, prodejce s ní nekomunikuje. 

 

Když se na předváděcí akci přesto vydáte, … 

Nikdy nechoďte sami: Morální opora někoho z rodiny či přátel může být 

stejně důležitá jako jejich případné svědectví, dojde-li ke sporu.  

Nepodepisujte, co jste nečetli: Nepodepisujte pod tlakem. Jsou známy 

případy nátlaku a agrese ze strany prodejců, zadržování občanských prů-

kazů, urážky, bránění v návštěvě toalet, bránění v opuštění místnosti, kde 

akce probíhá, dokud si nezakoupíte jejich zboží.  

Nic neplaťte ihned: Nutí-li vás prodejce uhradit cenu za zboží 

na předváděcí akci, nabízí-li odvoz k bankomatu či přímo k úsporám 

uschovaným u vás doma, zbystřete. Nesmí po vás chtít ani zálohu. Poža-

davek na zaplacení proto důrazně odmítněte. Prodejce má zakázáno brát 
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si od vás peníze během předváděcí akce nebo před uplynutím lhůty sedmi 

dnů od uzavření smlouvy. 

Odstoupit: od uzavřené kupní smlouvy z předváděcí akce lze odstoupit 

bez udání důvodu, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení je vhod-

né zasílat písemně, a to nejlépe doporučeným dopisem s dodejkou. 

Lucie Fábryová, vedoucí Občanské poradny v Bohumíně 

 

TO, CO JE PRO VĚTŠINU Z NÁS JEDNODUCHÉ  

A NORMÁLNÍ,  

MŮŽE BÝT PRO NĚKOHO VELKÝM PROBLÉMEM 
 

Již dříve jsem psala příběh do Roušky o jednom našem klientovi, který více 

jak 10 let užíval služby Denního centra a Noclehárny. Tohoto pána jste moh-

li potkávat u Kauflandu, velmi často se procházel ulicemi Bohumína. Ve 

svém věku by měl mít domov – místo, kde by se rád vracel. Chtěli jsme to-

muto pánovi pomoci, a proto začali pracovnici Charity, Městského úřadu a 

Armády spásy spolupracovat a přemýšlet, jak mu pomoci, aby žil na stáří 

důstojně… 

Pan R. požádal o insolvenci, následovalo podání žádosti o sociální byt Ar-

mády spásy, ten mu byl po nějaké době přidělen.  Na představu této veliké 

zněny si pan R. velmi dlouho zvykal. Nejvíc ze všeho se těšil, že se pořádně 

vyspí… Přišlo velké stěhování do vlastního, ale po nějaké době se ale ukáza-

lo, že má problém s výběrem důchodu na poště, zaplacením bytu, placením 

poplatků insolventnímu správci, úklidem bytu, osobní hygienou….  

Než by měl sám cokoli řešit, tak přestal se všemi komunikovat. Po tolika 

letech na ulici pan R. ztratil veškeré návyky. K životu mu v současné době 

stačí jen střecha nad hlavou a postel. Z tohoto důvodu stále spolupracujeme 

s pracovníky AS, aby opět získal základní návyky jak hygienické, tak prak-

tické - zaplacení bytu, úklid, vyřízení osobních záležitostí atd.  

Za posledního půl roku jsme museli s panem R. udělat mnoho kroků k tomu, 

aby bydlem ve svém. Mimo jiné i jeden z hlavních, a to zbavit se dluhů. Vše 

vyřízeno, jen poslední, nejdůležitější krok – domluvit se na splácení dluhů 

s insolvenčním správcem. Doprovod a odvoz do Mohelnice k insolvenčnímu 

správci byl zajištěn pracovníkem Charity, veškeré doklady byly připravené. 

V domluvený den ale pan R. Po dlouhém zvonění a klepání na dveře jeho 

bytu mi přišel otevřít. Řekl ,,já nikam nejdu, dneska ne, jsem nemocný, 
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půjdu zítra nebo pozítří“. Vysvětlovala jsem mu, jaká je situace a že se 

k jednání musí dostavit, jinak půlroční snažení bude úplně na nic. Opakoval 

stále dokola, že nikam nejde. Požádala jsem o pomoc i pracovníky Armády 

spásy. Pan R. stále opakoval to, že je nemocný. Navrhli jsme mu, že zavo-

láme RZS. Odpověď byla: „Zavoláme zítra, pozítří nebo jindy. Všemu ro-

zumím a nikam nejdu“. Ani informace, že pokud nebude řešit insolvenci a 

vrátí se mu zpět výše dluhu, nebude mít dostatek financí, aby zaplatil nájem 

sociálního bytu, s ním nehnula. Tím by přišel o bydlení a následně by se 

vrátil na ulici. Na to pan R. odpověděl: ,,Nechte mě tu ještě dneska spát a 

zítra už budu spát venku“.  

Veškerá snaha byla marná. Nakonec klientovi přišel domluvit pracovník 

Noclehárny, ten ho natolik přesvědčil, že se oblékl, sednul do auta a odjeli 

spolu k jednání. Celou dobu byl pracovník s ním. V autě si povídali a při 

zpáteční cestě si koupili jídlo. Pan R. jednání zvládnul a zpět do svého bytu 

dorazil v pořádku. Když se podívám na celou tuto situaci s odstupem času, 

tak si uvědomuji, jak musí být pro takového člověka těžké jakékoliv kontakt 

s lidmi, jednání na úřadech, na poště…Po tolika letech je náročné převzít 

odpovědnost za svůj život.  

Pan R. má skromně vybavený byt. Neustále chodí v jednom oblečení. Když 

jsem mu nabízela, že vybereme oblečení, tak odpověděl: ,,Já mám hodně 

oblečení u svého kamaráda, k němu si chodím pro věci“. Když jsem se ptala, 

zda mu někdo oblečení pere, tak přišla další výmluva: ,,Jedna známá paní, co 

bydlí kousek vedle mě mi oblečení pere“.  

Pravda je ale taková, že oblečení neměl dlouho vyprané. Nemá pračku, a 

proto je mu umožněno prát oblečení v Denním centru. Pokud má málo oble-

čení, má možnost přijít do Charitního šatníku a s pomocí pracovnic mu bude 

oblečení vybráno. Stačí pouze to, aby pan R. sám přišel. Rádi mu pomůže-

me.   

I když bude potřebovat hodně času na to, aby žil a fungoval samostatně, ze 

srdce tomu věřím, že přijde doba, kdy starosti všedního dne zvládne úplně 

sám, chce to jen čas a ochotu něco ve svém životě změnit.  

A pro nás další zkušenost. Co nám se zdá jednoduché a přirozené a velký 

krok dopředu, tak pro někoho jiného to může být to nejtěžší, co ho potkalo… 

„Změnou, kterou hledáme ve světě, se musíme stát my sami.“ 

 

Karin Vitová, sociální pracovnice Noclehárna a Denního centra 
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