Vážení čtenáři,
Václav Havel kdysi řekl. „Vyjít z vězení je možná ještě těžší než do něj nastoupit…“
Projekt ŠANCE vymyslela skupina lidí, která si vzala za cíl pomoci vám s návratem do
normálního života a pokud možno vás podpořit na té „správné“ cestě. Na té, která TAM nepovede zpátky. Není to úkol snadný - začít znovu, získat přátele, najít si dobré zaměstnání…
Často to musíte dokázat s holýma rukama, mnohdy také s ochromující zátěží dluhů, bez
zázemí rodiny, bez životního partnera. Dokázat to jen vlastním odhodláním, vůlí i sebezapřením. Jsme na té cestě tak trochu s vámi. Můžeme vás podpořit radou, nabídkou rekvalifikačních kurzů či dalších projektových aktivit.
Jednou z forem naší pomoci by mělo být také vydání tohoto vězeňského občasníku,
jehož záměrem je poskytnout vám aktuální informace o tom, co vás čeká venku, jaké jsou
možnosti na trhu práce, jak se změnily zákony, kde bydlet za málo peněz a čeho se vyvarovat.
A protože se jedná o naši první a tedy i „průkopnickou“ aktivitu tohoto druhu vítáme
jakékoliv podněty z vaší strany - přijmeme vaše návrhy k obsahu, vaše písemné příspěvky či
vaši kritiku.
V neposlední straně vám naší činností chceme vzkázat - pokud to jen trochu jde,
nevzdávejte možnost začít jinak. Ani my nevzdáme možnost podat vám pomocnou ruku.
Za pracovníky projektu Šance
Ava Tvarůžková

ŠANCE NEVRÁTIT SE…
Držíte v ruce občasník připravený pracovníky koaličního projektu ŠANCE, který je finančně podpořen ESF a státním
rozpočtem ČR. Projekt Šance vznikl na základě dobrého nápadu
lidí, kteří dlouhodobě pracovali s odsouzenými v českém vězeňství, a měli tudíž možnost pozorovat jednotlivé osudy klientů,
kteří se dostali do konfliktu se zákonem. Pracovnice vytvořily
seskupení partnerských organizací – tzv. Koalici Šance – za cílem
vytvoření fungujícího systému podpory vězňů při vstupu na trh
práce.
Souhlasíme s tvrzením, že do vězení se může dostat
každý z nás. Největším kamenem úrazu je však skutečnost,
že 80 % trestaných lidí se do vězení po čase opět vrací. Jakým
způsobem by šel zastavit tento systém otáčivých dveří, kdy
člověk jednou nohou vyjde a druhou je pomalu na cestě zpátky?
Co chybí lidem, kteří opustí brány věznice, a v čem potřebují
pomoci?
Z našich dosavadních zkušeností vidíme, že problémů
či rizik může být celá řada. Mnoho lidí během doby strávené ve
výkonu trestu ztratí kontakty se svojí rodinou, s partnery, s přáteli. Mnozí přišli o práci, bydlení, často i o majetek. A venku je
čekají exekuce a dluhy. Jak se vymotat z klubka těchto nepříjemností a začít znovu a jinak, když je na to člověk sám?
Podstatou projektu Šance je co nejvíce vás podpořit ve
vašem úsilí najít si legální práci, bydlení i další potřebné jistoty.
Proto začínáme s klienty, kteří touží po změně způsobu života,
pracovat už ve věznici. Klienti, kteří projevili zájem o náš program, se učí nalézt správnou motivaci k uplatnění na trhu práce,
mohou se zúčastnit kurzu komunikačních dovedností, pořádáme
rekvalifikační kurzy praktických dovedností jako Obsluha motorových vozíků, kurz Malíř–natěrač, kurz Základy práce na PC atp.
Naše klienty neopouštíme ani ve chvíli, kdy z vězení
odcházejí. Většina vězněných ztrácí v důsledku dlouhodobé izolace mimo jiné také užitečné kontakty, které jim mohou pomoci
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při hledání práce po výstupu. Pokud mají zájem, nabízíme jim
přibližně na dobu půl roku služby mentora. Mentor je vyškolený
dobrovolník, který by je měl tímto složitým obdobím provázet.
Je to člověk, který dobře zná místo návratu klienta a v prvním
– často nejnáročnějším období – je klientovi k dispozici k řešení
nejnaléhavějších problémů. Svým přehledem o dění v regionu
může často klientovi pomoci při vyhledávání práce např. ještě
v období před výstupem.
Po roce realizace programu s vězni se nemůžeme chlubit,
že by všichni naši klienti už měli legální práci. Zaměstnaných je
v této době zhruba asi třetina. Dá se tedy říci, že jsme ty otáčivé
dveře celkem přibrzdili. Pokud vás zajímá, jak se to bude dařit
v budoucnu, sledujte pečlivě náš občasník, budeme vás o naší
činnosti pravidelně informovat Samozřejmě uvítáme i jakékoliv
podměty a připomínky o z vaší strany. Ty můžete směřovat na
adresu:
Mosty – sociálně psychologické centrum,
Tř. Budovatelů č. 2957, 434 00 Most.
Za veškerou vaší přízeň, podněty ke zlepšení programu
či případnou osobní spolupráci vám předem děkujeme.
Ava Tvarůžková
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Projekt Šance
ZÁKLADNÍ DATA:
Projekt byl zahájen v prosinci 2004 a končí v srpnu 2008.
Hlavní aktivity projektu byly ověřovány ve věznicích Bělušice,
Jiřice a Vinařice. Pracujeme také s klientkami ze Světlé nad
Sázavou a s klienty ze Všehrd a PMS ČR.

CO JE KOALICE ŠANCE:
Pracovní skupina odborníků, která vznikla v rámci
Iniciativy Společenství EQUAL, vytvořila tzv. Koalici Šance. Ta se
skládá ze zástupců řady organizací – Sdružení pro probaci a mediaci v justici, Vězeňská služba ČR, Probační a mediační služba
ČR, Český helsinský výbor, Mosty – sociálně psychologické centrum, Občanská poradna Nymburk, Úřad práce v Mostě, Armáda
spásy, Střední škola technická v Mostě.

CÍLE PROJEKTU:
Program ve výkonu trestu odnětí svobody:
•

Podpořit u klientů rozvoj kompetencí potřebných při
návratu do společnosti a při vstupu na trh práce

Program po propuštění:
•

Řešit individuální problémy, které je po propuštění čekají
(dluhy, jednání na úřadech, apod.)

•

Pomoci klientům nalézt práci v souladu s jejich předpoklady a možnostmi na trhu práce v regionech.

Přehled projektových aktivit:
- Motivační program
- Kurz komunikačních dovedností
- Kurz právního minima
- Přenáška o pracovních podmínkách v EU
- Individuální motivační rozhovory
- Prezentace pracovních nabídek zaměstnavatelů
- Kurz tvůrčího psaní
-Kurz „Základy práce na PC“ (Věznice Bělušice, Jiřice)
- Kurz – „Malíř, natěrač“ (Věznice Bělušice)
- Kurz – „Obsluha vysokozdvižného vozíku“
(Věznice Bělušice, Vinařice)
- Služby mentora

projekt Šance
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CO OBNÁŠÍ SLUŽBA MENTORA:
Konkrétně vám mentor může pomoci se sháněním
bydlení, práce, dále v řešení záležitostí a úřadech, v jednání s věřiteli apod. Náš projekt byl úspěšně vyzkoušen ve
Věznici Bělušice, Vinařice a Jiřice, pracovali jsem s klientkami ze Světlé nad Sázavou či s některými klienty z Věznice
Všehrdy. S mentory spolupracují také klienti s PMS ČR.
S nadsázkou lze říci, že mezi klienty a mentory vznikají
víceméně přátelské vztahy. V dotazníku většina bývalých
vězňů uvádí, že mentor je člověk, který jim poskytl psychickou podporu ve chvílích, kdy se potýkali s problémy a nepochopením. V době, kdy se cítili osamělí a vyčerpaní a kdy
měli pocit, že překonání finanční krize nelze zvládnout
jinak než opětovným překročením zákona.

SLOVO KLIENTA:

Nevěděl jsem, co si vlastně o tom mám myslet. Mně že by
chtěl někdo pomáhat? Mentor nebo mentorka? Kdo to má
jako být? Trochu mě napadalo, jestli na mě nechtějí nasadit
někoho, kdo mě bude hlídat. Ve vězení jsem byl v podstatě
za blbost, párkrát mě chytli, že jezdím bez řidičáku. Věřil
jsem, že to všichni pochopí a práci si najdu snadno i bez pomoci. Skutečnost byla ale úplně jiná, nebylo to zdaleka tak
snadný. Navíc se ozvali věřitelé, půjčky jsem si bral vlastně
na pokuty. Dokonce jsem z toho nemohl spát, začal jsem
se bát, že se tam vrátím. Jednou ráno jsem zavolal svojí
mentorce a ona mi pomohla napsat nějaké dopisy a komunikovat s lidmi, kterým jsem dlužil. Jsem jí za to pořád hrozně
vděčný. Nejcennější bylo to, že mě naučila, jak všechny ty
problémy mám řešit. A navíc jsem cítil, že mám vedle sebe
někoho, kdo si o mě nemyslí, že jsem nějaký „odpad“, někoho, kdo věří, že ta cesta zpátky existuje.“

„Já jsem do projektu vstupoval s určitými obavami.

Roman Svoboda, bývalý vězeň, Všehrdy

ZÁKLADNÍ INFORMACE O EU

Hlas ministra ČR v Radě ministrů odráží tzv. 12
vážených hlasů; jeho britský kolega má 29
ČR má jako každá země EU jednoho eurokomisaře.
Prvním byl nestraník Pavel Telička. Jeho následníkem se
stal expremiér Vladimír Špidla, který od listopadu 2004
působí jako eurokomisař pro zaměstnanost, sociální věci
a rovné příležitosti
Počet Čechů pracujících v aparátu EU odhaduje ministerstvo zahraničních věcí na více než 1000
ČR má jednoho zástupce v Evropském soudním
dvoru
ČR má 12 zástupců ve Výboru regionů - poradní
orgán, v němž se mohou prosazovat české regiony, tj. hájit
své zájmy a pokoušet se je prosadit do závěrečných rozhodnutí EU
ČR má 12 zástupců v Evropském hospodářském
a sociálním výboru: podílejí se na tvorbě zpráv a doporučení reprezentujících názory odborů a zaměstnavatelů na
záměry EU
Česká mise v Bruselu: hlavní nástroj pro styk
s orgány EU. Diplomaté působí v řadě výborů a komisí.

ČR VE SPOLEČENSTVÍ
Česká republika podala přihlášku žádající vstup do
EU v roce 1996
ČR má nyní v EP 24 poslanců (majorita ODS); pro
srovnání: voliči v SRN vybírají 99 zástupců, Malta 5.
Europoslanci nehájí přímo zájmy ČR. Podle stranických
idejí vstupují do různých frakcí, které se posléze snaží silou
svých hlasů ovlivnit politiku v rámci EU.
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Shromažďují informace nutné pro rozhodování české strany
v rámci EU
Jednotlivé regiony mohou svůj hlas v EU prosazovat
i prostřednictvím svých středisek, mj. středisko Prahy je
v Bruselu

Náklady vzniklé v průběhu výkonu
trestu
Ředitel věznice vydává rozhodnutí, kterým se odsouzenému ukládá úhrada nákladů výkonu trestu.
Srážky k úhradě nákladů výkonu trestu se provádějí
pouze odsouzeným, kteří jsou pracovně zařazeni, dostávají důchod nebo mají jiný příjem. Tyto srážky se provádějí
ve výši 40 % z čisté odměny za každý kalendářní měsíc.
Maximálně do výše 1 500 Kč.
Důchodcům je vystaveno rozhodnutí zvlášť a odečítá
se jim z konta (40 % z důchodu max. do výše 1 500 Kč).
V případě, že si důchod nezasílají do věznice, vzniká jim
dluh, o kterém budou informováni při konečném vyúčtování.
Tyto srážky se neprovádějí za dny, kdy odsouzený
• Je hospitalizován (v nemocnici)
• Má přerušení výkonu trestu
• Je na útěku
• Je dočasně předán do ciziny
• Není pracovně zařazen
• Nemá žádný příjem – myslí se tím jakékoli zaslané
peníze do věznice, například rodinou či úřadem.
Sociální kapesné
Sociální kapesné se vypočítává podle počtu dní v měsíci, kdy je odsouzený ve výkonu trestu .
Maximálně toto kapesné činí 100 Kč, z nichž si odsouzený zajišťuje i základní hygienické potřeby.
Nárok na sociální příspěvek nemá ten, který:
• Odmítl bez závažného důvodu nabízenou práci

• Měl jiný příjem
• Měl jinou hotovost
• Měl příspěvek za službu

Co dál?
Probouzím se do dalšího krásného dne.
Slunce svítí a já sleduji, jak se příroda probouzí
po zimě. Stromy kvetou a vše kolem se začíná
krásně zelenat a já přemýšlím, co a jak udělat,
abych se nemusel vracet do prostředí mříží
a nesmyslných věcí kolem. Dá se vůbec zapojit
do „normálního“ života? Vždyť už minule
jsem si říkal, že už nechci. Jsem opravdu
ztracený případ, který bude pořád ve vězení?
Co udělat, abych se už vzpamatoval? Pomůže
mi okolí a vůbec společnost, postavit se všemu
nepříjemnému, co mě čeká? A jak začít? Jsem
z kraje, kde je veliká nezaměstnanost, nemám

nikoho, kdo by mi pomohl, jsem úplně ten
odpad společnosti. Vyjdu před brány této klece.
Kam jít? Mám jít do Ostravy, co mě tam čeká?
Nic, ani vlídné slovo. Ale já tam musím, abych
si zařídil doklady a další záležitosti, které
potřebuji.
Dobře – jsem v Ostravě. Mám se jít
podívat za mamkou? Ale vždyť ta má nového
manžela a nový život. Akorát by se trápila, že
se hádám s jejím mužem.
Jo, podívám se tam. Jen na návštěvu.
Víc nemůžu chtít. Jsem dospělý a navíc jsem ji
mockrát zklamal.
Co ale dál? Noc na Armádě spásy mezi
bezdomovci. Dobře, jednou to zvládnu. Ale je
to začátek konce. Sem se člověk dostane lehce,
ale jak se dostat do NORMÁLNÍHO ŽIVOTA?
Noc jsem strávil v pohodě. Co dál?
Zajít na úřady a navštívit kurátora. To je nutné.
Kurátor mi dá pět set a pro další se stavte za
týden. CO DÁL?
Zase budu bloudit městem plným známých lidí. Nikomu neřeknu o pomoc.

mezi „svými“. Jak se jich zbavit? Zůstanu mezi
nimi a zase začnu krást a půjdu zpátky do
vězení. Jak z toho kolotoče ven? Kdo mi poradí?
Dobře, najdu si práci. Kde? V oboru automechanik nemám šanci z více důvodů: 1) Deset
let jsem to nedělal a vše je nové a jiné. Nemám
praxi. Nashledanou. 2) Moje minulost, vždyť
nemám čistý trestní rejstřík.
Kde začít pracovat, když se člověk
nemá kde natáhnout? Za nocleh se platí 30 Kč
(to je 210 Kč za týden). Mám 500 Kč na týden
a za něco musím jíst.
V případě práce dostanu výplatu za
měsíc a sociálku taky za měsíc. A jsem v tom
kolotoči znova. Nemám na ubytovnu, nemám
na jídlo, tak co dál? Krást? Nechci! Proč mám
vlastně žít? Co mám ze života? Nic.
Závěr: Jsem nula a nevím jak dál.
Takové myšlenky má asi více vězňů.
Můj osobní názor je, že nás společnost
odepsala a není pomoci. Nikdo nemyslí na
vězně, jak se mají zapojit do života. Možná
se pletu, ale kdo nám dá šanci? Snad projekt
Šance.

A je tu večer. Opět noclehárna a zase

náklady vzniklé při VTOS / Co dál?
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Otázky pro právníka
Dotaz vězně (účastník programu ve Vinařících): „Jak mám postupovat, když po mně advokát požaduje placení za služby, které mi
neposkytl?“
Odpovídá – František Valeš, Český helsinský výbor:
Úvodem několik poznámek k výši odměny advokáta a jejímu stanovení:
Při stanovení výše odměny advokáta za právní služby je
třeba rozlišovat dva případy – zda se jednalo o:
a) advokáta ustanoveného soudem
b) advokáta zvoleného
V případě advokáta ustanoveného soudem je situace jednodušší, neboť o výši nákladů na obhajobu rozhoduje soud a výše
nákladů se řídí advokátním tarifem (tzn. pevně stanovenou výší
odměny za právní úkony). Pokud se advokát s klientem výslovně
nedohodne jinak, nemůže následně požadovat po klientovi vyšší
odměnu, než jakou přiznal advokátovi soud v rozhodnutí o náhradě nákladů obhajoby.
V případě advokáta zvoleného klientem vyplývá výše
odměny ze smlouvy o poskytování právních služeb, kde je tedy
upravena výše odměny za hodinu poskytování právních služeb,
paušálně anebo jinak. Zároveň je možné odkázat na výši mimosmluvní (tedy pevně stanovené) odměny dle advokátního tarifu,
což však není postup standardní. Prvotní otázkou tedy je, zda ve
vyúčtování advokáta odpovídá cena za jednotlivý úkon smlouvě
o poskytování právních služeb.
Dalším případem, který byl zejména obsahem dotazu, je
nárokování si nákladů za právní služby, které advokát neučinil
– takové náklady advokát nemůže požadovat zaplatit/uhradit.
Postup obrany před všemi formami neoprávněných nákladů na obhajobu (tedy za úkony, které neučinil; ve vyšší výši,
než která byla domluvena/než kterou stanoví advokátní tarif; ve
vyšší výši, než stanovil soud) lze realizovat následujícími postupy,
a to i současně:
1. stížnost adresovaná České advokátní komoře (Národní 16,
Praha 1)
Ve všech výše uvedených případech advokát porušil své
povinnosti související s výkonem advokacie, což je důvodem pro
zahájení kárného řízení a potrestání advokáta v jeho rámci. Ve
stížnosti by mělo být uvedeno:
- přesné označení úkonů, které advokát účtuje, ačkoliv je
nevykonal
- označení důkazů, že úkony nevykonal (např. důkazem
o tom, že advokát nenavštívil klienta ve věznici, je evidence osob
vstupujících do věznice vedená VSČR)
- přesné označení jiných skutečností, které jsou nepravdivé či neoprávněné
Výsledkem kárného řízení může být konstatování, že
advokát porušil své povinnosti, neboť si vyúčtoval vyšší odměnu,
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než na jakou měl nárok. Toto rozhodnutí se pak pro klienta může
stát podkladem pro jiné postupy ve věci – nevyplývá z něho však
přímo povinnost advokáta výši účtované odměny snížit (pokud by
advokát nadále trval na původně nárokované odměně, je to však
důvod pro další stížnost adresovanou České advokátní komoře).
2. námitky proti nároku advokáta – adresované advokátovi
Přichází v úvahu v případě, že klient dosud nárokovanou
odměnu nezaplatil. V tomto případě je v námitkách nutno opět
přesně popsat, které části nárokované odměny klient neuznává,
resp. které jsou neoprávněné či nepřiměřené – k tomu viz obdobně
v bodě 1., obsah stížnosti.
Námitky doporučuji advokátovi zaslat bez odkladu, doporučeně a uložit si jejich kopii. Pokud totiž nebude advokát námitky
akceptovat, lze předpokládat, že bude zaplacení nákladů v původní
výši uplatňovat v soudním řízení – poté může klient tyto námitky
uplatnit u soudu (jako neoprávněnou či neodůvodněnou část nároku advokáta), zároveň může klient prokázat, že se před podáním
žaloby snažil spor vyřešit smírnou cestou. V této souvislosti doporučuji, je-li to možné, aby klient uhradil tu část nákladů, kterou
uznává. Zároveň je možné a tento postup doporučuji, aby klient
zároveň s námitkami zaslal advokátovi žádost o úpravu splatnosti
nákladů dle svých možností (např. návrh na odklad splatnosti, návrh na splátkový kalendář) – odůvodnění pak může vyplývat např.
ze skutečnosti, že je bez příjmu a bez majetku (je-li to pravda).
3. žaloba na náhradu škody proti advokátovi – pokud již
náklady v plné výši zaplatil
Žaloba přichází v úvahu, pokud již klient neoprávněné
náklady advokátovi uhradil. Žaloba by pak směřovala pouze proti
té části zaplacených nákladů, které jsou neoprávněné. Odůvodnění
žaloby by opět mělo být obdobné jako v případě stížnosti (viz
bod 1.). V tomto případě, pokud by klient zaslal podklady k věci,
zejména
-

uplatněný nárok advokáta

-

smlouvu s advokátem, případně rozhodnutí soudu o náhradě nákladů řízení

-

označení úkonů, které advokát neučinil, případně jiných
neoprávněných nákladů

-

označení možných důkazů o neoprávněnosti nákladů

Můžeme klientovi poskytnout součinnost se sepsáním
žaloby, případně bližší poradenství týkající se jejího podání.
I v tomto případě doporučuji před podáním žaloby nejprve
uplatnit nárok na náhradu neoprávněných nákladů u advokáta,
obdobnou formou jako námitky dle bodu 2.
4. trestní oznámení na advokáta
Tento postup považuji za krajní, určitě by se musel odvíjet
od výše nepřiměřených nákladů a dalších okolností případu.
Doporučuji touto cestou nepostupovat, ostatně pokud by porušení
povinností bylo natolik závažné, že by ho bylo možné kvalifikovat
jako trestný čin, lze předpokládat, že by trestní řízení iniciovala
Česká advokátní komora.

Až se otevřou brány věznice
Být propuštěn z vězení je jistě radostná událost, nezapomeňte
na několik důležitých věcí, které je potřeba vyřídit co nejdříve…

3. Každý evidovaný uchazeč o práci se může hlásit do rekvalifikačních kurzů, které jsou zdarma, o zařazení rozhoduje ÚP.

SOCIÁLNÍ KURÁTOR – MĚSTSKÝ ÚŘAD

4. Nezaměstnaný, který se nezaregistruje na úřadu práce, má
povinnost platit si sám zdravotní a sociální pojištění.

l.

V případě, že odcházíte z vězení bez peněz, máte nárok na
dávku zvanou pomoc v hmotné nouzi, částka činí 1000 Kč.
Je nutné vědět, že kurátora můžete navštívit pouze v místě
svého trvalého bydliště – to je vždy místo bydliště uvedené
v občanském průkazu. Nezáleží na tom, že se jedná pouze
o fiktivní adresu a že jste možná na tomto místě nikdy nebyli.

2. Pokud kurátor posoudí vaši sociální situaci a rozhodne se
přiznat vám finanční pomoc - dle nového zákona je povinen
vyplatit vám přiznaný obnos celý, nikoli na částky.
3. Není podmínkou být hlášen na úřadu práce, i když se stává,
že to někteří kurátoři to stále vyžadují. Není to jejich právo,
proto vám doporučujeme se proti takovému jednání bránit.
Dovolat nápravy se můžete jen legálními prostředky, nedoporučujeme křik a podobně. Obraťte se se stížností na
městský úřad příslušného města nebo kontaktujte některého z koaličních partnerů Šance :
Občanská poradna Nymburk
325 511 148, 737 104 928
Mosty – sociálně psychologické centrum
777 633 172
Český helsinský výbor
220 515 223

Co potřebuji vzít s sebou ke kurátorovi
–

Platný občanský průkaz

–

Doklady o propuštění z VTOS.

ÚŘAD PRÁCE
1. Bez zařazení do evidence uchazečů
o práci nemůžete pobírat podporu. Na tu máte nárok, pokud
jste v minulých třech letech
odpracovali v součtu alespoň
jeden rok. Na podpoře můžete
být nejdéle 6 měsíců. Lidé starší
padesáti let ji mohou pobírat
9 měsíců. Osoby starší padesáti
pěti let pak dokonce celý rok. Po
této době vám nárok na podporu
skončí. Jestliže jste do té doby
práci nenašli, můžete požádat
o sociální dávky.
2. Přestože o sociální dávky se nežádá
na úřadě práce ale u odboru sociálních věcí na městském úřadě,
nebudou vám dávky přiznány,
pokud nebudete na úřadu
práce evidováni.

Co potřebuji vzít s sebou na úřad práce
Úřad práce navštivte osobně v místě svého trvalého bydliště.
Pokud žijete mimo své trvalé bydliště, dá se domluvit i přeřazení pod
úřad práce v jiném městě. Musíte ale podat písemnou žádost na oba
úřady práce. Žádosti je vyhověno pouze ve zvláště odůvodněných
případech.
Vezměte si s sebou občanský průkaz a doklady o propuštění
z VTOS. Dále budete potřebovat doklad o vzdělání, zápočtový list
z předchozího zaměstnání a potvrzení o příjmu, který jste v tomto
zaměstnání dostávali. Tyto ostatní doklady se dají ale po domluvě
doložit v průběhu registrace.
Pamatujte si, že pro vás je nejdůležitější datum, kdy podáte
žádost o registraci. Od té doby totiž máte nárok na
podporu.
Žádost se podává prostřednictvím formuláře, který na ÚP obdržíte. Pokud něčemu nerozumíte, požádejte o pomoc některého z úředníků. Po
odevzdání formuláře si zažádejte o podporu.
Od 1. ledna 2007 platí nový zákoník práce.
Co se změnilo ?
1.část
Pracovní smlouva musí být vždy písemná.
Na rozdíl od minulých předpisů,
kdy vám zaměstnavatel při pracovním
poměru kratším než jeden měsíc nemusel vystavit písemnou smlouvu, podle
nového zákoníku už toto není možné.
Veškeré pracovní smlouvy musejí být
uzavřeny písemně.
Do zkušební doby se nepočítá neschopenka.
Jestliže ve zkušební době
onemocníte nebo nebudete moci
z jiných důvodů pracovat, nebudou
se vám tyto neodpracované dny započítávat do zkušební doby. Ta se tedy
automaticky prodlouží o vaše absence,
Nově také s vámi nesmí firma rozvázat
pracovní poměr prvních 14 dní vaší
neschopnosti.
Zaměstnavatel vám nemůže
nařídit zaplacení pokuty za porušení pracovní povinnosti. Nepřichází
v úvahu, aby vám zaměstnavatel
strhával peníze z platu bez vašeho
souhlasu. A to ani za porušení pracovní povinnosti nebo když uděláte
závažnou chybu.

až se brány otevřou
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Dvouměsíční výpovědní doba, vyšší odstupné.
Výpovědní doba se sjednotila na dva měsíce pro výpověď ze
strany zaměstnavatele i zaměstnance. Odstupné při výpovědi z důvodu nadbytečnosti, z takzvaných organizačních důvodů, se zvyšuje
na tři měsíční platy. Nově také obdržíte odstupné ve výši dvanáctinásobku průměrného platu, jestliže budete muset skončit kvůli
pracovnímu úrazu nebo nemoci z povolání. Dohodu o ukončení pracovního poměru musíte sjednat pouze písemně, jinak bude neplatná.
Novinkou je také možnost sjednat delší výpovědní doby v kolektivní

Nebezpečné půjčky
Po propuštění z výkonu trestu
začíná těžký život. Není mnoho prostředků k tomu, aby se člověk hned
z počátku zařídil podle svých představ.
Bydlení na ubytovně nebo v azylovém domě, práce z počátku za nižší
plat, nebo také žádná - to není příliš
optimistická vyhlídka. V takovém období každý snadno podlehne nabídce
půjčky.
Život na dluh může být normální, ovšem i při něm, nebo zvláště
při něm, musíte dodržovat jistá pravidla. To základní zní: pečlivě zvažovat
své schopnosti splácet dluhy a vést
v patrnosti i méně příznivé životní
okolnosti, které mohou nastat. Jak
ukazují zkušenosti, největším nepřítelem dlužníka jsou možná optimistická
očekávání týkající se jeho budoucích
příjmů, která však často nejsou zcela
podložená.
Existují společnosti jako
Provident Financial, Cofidis či
Profireal, které za vysoký úrok ochotně
půjčí téměř každému a na minulost se
neptají.
Málokdo však tuší, že se úvěr ve
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smlouvě, její délka však musí být stejná pro obě strany, tedy jak pro
zaměstnance, tak pro zaměstnavatele.
Nerozlišuje se hlavní a vedlejší pracovní poměr.
Nový zákoník práce už nezná odlišení hlavního a vedlejšího
pracovního poměru. Všechny pracovní poměry ať jsou sjednány na jakýkoliv počet hodin, jsou považovány za rovnocenné. I z toho kratšího
vás proto zaměstnavatel může propustit až po uplynutí dvouměsíční
pracovní doby. Výpověď vám může dát jen ze zákonem stanovených
důvodů.

výši dvaceti tisíc může snadno proměnit v osmdesátitisícovou noční můru.
Penále při nesplácení naskakuje každý
den a návštěva exekutora je drahá i za
předpokladu, že nic neodnese a dlužník mu požadovanou částku uhradí.
Lidé oslnění snadným získáním vytouženého zboží a reklamou hlásající
na první pohled velmi nízké splátky si
většinou neuvědomí, že nakonec zaplatí přinejmenším o třetinu z půjčené
sumy navíc.
Například klient, který si půjčí
10 tisíc korun na maximální dobu,
bude každý týden splácet 320 korun.
Za rok zaplatí nad rámec jistiny o necelých sedm tisíc korun více. RPSN
(roční průměrná sazba nákladů) činí
neuvěřitelných 206,8 procenta. Pokud
klient u společnosti zvolí kratší splátkový kalendář, může se RPSN vyšplhat
až na 460 procent!!!
Nejohroženější skupinou pro
pád do tragické dluhové spirály, která
stále častěji končí sebevraždou nebo
hospitalizací na psychiatrii, jsou lidé
s nízkými příjmy. Nejde jen o to, že nemají dostatek peněz na splácení. Jsou
také nejméně imunní vůči svodům
spotřební společnosti.

Rozdíl mezi „zdravými“ a „nezdravými“ úvěry je jasný: Pokud si
půjčíte na dům a dostanete se do finančních potíží, můžete dům prodat
a máte opět čistý stůl, případně vám
i něco zbude; pokud si koupíte za 60
tisíc korun elektroniku s půjčkou se
splatností na 5 let, budete z něj za rok
mít splacenou pětinu, a přitom v bazaru nebo při exekuci dostanete sotva
10 tisíc.
Ani nízký úrok nemusí být
vždy vypovídající. Pokud například
podepíšete smlouvu, ve které je uveden
poplatek za zpracování úvěru, můžete
být při hrazení splátek nepříjemně překvapeni. Stává se, že spotřebitelé zjistí,
že poplatek za zpracování úvěru v řádu
několika set korun není jednorázový,
ale platí se každý měsíc trvání úvěru.
Přitom uzavření smlouvy byl úkon,
který trval jen několik minut.
Buďte proto velmi opatrní při
půjčování peněz. Vše dobře zvažte,
informujte se a nechte si poradit od
odborníků na finance. Většinou bývá
lepší uskromnit se a nenechat se oslnit
jednoduchostí „půjček do domu“.
Eva Ládová

azylové bydlení

Za pouhých 20 Kč můžete strávit noc na lodi.

Celých 23 miliónů korun stálo
Magistrát hl. města Prahy zřízení
vskutku originální noclehárny pro bezdomovce. Plovoucí ubytovna Hermes
vznikla přestavbou vlečného člunu, který
původně zdolával trasu Ústí – Hamburk.
Dvoupatrová loď kotví na levém břehu
Vltavy v těsné blízkosti Štefánikova
mostu pod vjezdem do Letenského
tunelu. Lokalita byla vybrána jako
nejvhodnější – v blízkosti centra města
a v okolí nejsou obytné domy. Z oken kajut je zajímavý výhled na vltavské mosty
a na Vodárenskou věž u Poštovního
muzea na protilehlém břehu. Obytnou
část tvoří dřevěná sendvičová vestavba
v ocelovém trupu nákladní lodi. Délka
plavidla – 74 m, nosnost - 900 tun, kapacita – 250 lůžek, počet kajut 28, sociální
zařízení – záchody, sprchy, umyvadla.
Dalším vybavení lodi je vstupní hala
s recepcí, čajová kuchyně, jídelna pro 50
lidí, ošetřovna, sklad lůžkovin, kancelář
správy.

cenu. Za noc na lodi zaplatíte pouhých
20 Kč. Momentálně má loď několik
pronajímatelů, kteří se starají o přidělený
počet lůžek. Jedním z největších je o. s.
Naděje, které má mezi bezdomovci už
dlouhodobě dobré jméno.

Sympatický projekt, který má
napomoci lidem v tísni, má i sympatickou

Jaké jsou podmínky vstupu na
loď, nám prozradil vedoucí sociální
pracovník denního centra Naděje, pan
Beneš. Naděje disponuje na lodi 200
lůžky. Kromě podmínky finančního
vstupu 20 Kč, musí být zájemce připraven respektovat určitá pravidla. Nástup
na noclehárnu je v 19:30 hod, konec je
v 6:30. Na lodi se nesmí pít ani kouřit,
je zakázáno brát s sebou zvířata. Muži
i ženy spí odděleně. Sdružení se snaží,
stejně jako ve všech svých zařízeních, zabránit šíření infekcí, proto klienti vesměs
procházejí prohlídkou v ordinaci zřízené
pro lidi bez domova. Ta se v současné
době nachází v Thusarově ulici v Praze 7,
v Azylovém domě Armády spásy. Zajistit
přespání na lodi si můžete přímo Denním
centru Naděje v Bolzanově ulici v Praze,
nebo můžete dorazit přímo k plavidlu.

UBYTOVNA AMBRA
Telefon: 312 241 896, 728 071 373
Adresa : V.Burgera 132, 272 01 Kladno
38 lůžek, ubytování v 4 a 6 lůžkových
pokojích, celoročně, vlastní stravování,
cena 108 Kč/noc
UBYTOVNA HRADLO, Kladno – Dubí
Telefon: 312 645 359, 603 811 022
E-mail: ubytovna.hradlo@seznam.cz
Adresa : Buštěhradská 387, Kladno- Dubí
Turistická ubytovna SAMK Kladno
Telefon: 312 244 331
Adresa :Sportovců 8, Kladno
UBYTOVNA GDM Kladno
Telefon: 312 241 896
Adresa: 5.května 1870, Kladno –Sítná
ubytovna pro muže, pokoje se sociálním
zařízením, cena 210 Kč až 250 Kč, bez soc.
zařízení 130 Kč až 145 Kč/den
Azylové ubytování – Zvláštní sociální zařízení Kladno–Dubí, Telefon: 312 686 523
Adresa: Ke křížku 11, 272 02 Kladno-Dubí

Účelem této ubytovny je poskytnout přechodný útulek a přenocování osobám bez
přístřeší a v sociální tísni, které nemají
možnost bydlet ve svém dřívějším bydlišti
nebo u příbuzných a nemají dostatek
finančních prostředků. Slouží osobám,
které měly poslední trvalé bydliště
v okrese Kladno, a výjimečně i jiným
osobám, které se ocitly v mimořádně
tíživé situaci.
Ubytovna Slunečnice
Telefon: 603 453 422, 603 552 242, 776
553 422 Petra Kvasničková
Adresa : Hornická 487, 273 07 Vinařice
Ceny: 1 noc 350 Kč, 2 noci 240 Kč, 3 - 7
nocí 160 Kč, 8 - 14 nocí 135 Kč, 15 - 29 nocí
110 Kč, 30 a více nocí 100 Kč. Ceny jsou
uvedeny bez 5% DPH. Ubytování v nově
zrekonstruovaných a zařízených prostorách.
Obytné buňky 2+KK a 1+KK jsou se
samostatnými vstupy, vybavené kuchyňskými kouty se sporákem, dřezem

Redaktor iDnes, který se přiznává
k tomu, že na lodi strávil noc v přestrojení,
si ve svém článku noc celkem pochvaloval.
Byl překvapen čistotou zařízení, trochu ho
obtěžovalo neustálé drbání spolunocležníka
v kajutě.Také prý raději uposlechl rady
zkušenějších, a tak cenné věci včetně bot
uložil pod hlavu. Je to prostě jen krizovka,
ale za nepřízně počasí může být existence
lodi víc než důležitá. Koneckonců příjemné
je i vědět, že podobná zařízení existují a že
osudy lidí bez domova nenechávají naši
společnost tak zcela chladnou. Životní
vrcholy a pády totiž stoprocentní střechu
nad hlavou nezaručí snad nikomu z nás.
Dle mého mínění lepší tedy na lodi než
pod mostem.
A. Tvarůžková

a chladničkou a sociálním zařízením se
sprchou.
V blízkosti ubytovny jsou obchody
s potravinami a možnost celodenního
stravování.
Nabídka ubytování pro klienty projektu
Šance
Tréninkové bydlení v Mostě,
kapacita - 2 lůžka
Cena: 80 Kč/noc, max. délka pobytu pro
klienta v nouzi – 1 měsíc
Nabídka je určena pro klienty, kteří po
dobu 1 měsíce chtějí aktivně pracovat na
hledání zaměstnání.
Rezervace ubytování nejlépe formou
korespondence:
Mosty – sociálně psychologické centrum.
Tř. Budovatelů 2957, Most 434 01
Telefon: 774680013

azylové bydlení na lodi
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Kam za prací
Nastartujte svoji
kariéru v TPCA KOLÍN
Automobilový závod TOYOTA
PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILE
(TPCA) umístěný u středočeského
Kolína je jedním z nejmodernějších
v Evropě.
Velkou naději pro získání
perspektivního zaměstnání v kolínské
automobilce mají i lidé se základním
vzděláním. A výdělky jsou nemalé.
Nástupní plat je 15 800 Kč hrubého,
který se po třech měsících automaticky zvyšuje na 16 800 Kč. K tomu
jsou ještě příplatky za směny, odměny
a bonusové body. Bonusové body
dostáváte např. za to, že jste zaměstnancem firmy TPCA – 1 000 bodů, za
docházku na pracoviště bez absencí
rovněž 1 000.

Pokud nejste zrovna z Kolína, zajistí vám ubytování
v některé ze svých ubytoven. Všechny ubytovny jsou zařízeny tak, aby vyhovovaly vysokému standardu firmy TPCA.
Moderní dvoulůžkové pokoje s TV a vlastním sociálním
zařízením, to vše jen za 1 800 Kč měsíčně + 1 500 bonusových bodů. Rozdíl totiž dotuje firma. A pokud jste přijeli bez
peněz, ani v tomto případě se nemusíte ničeho bát. Cenu za
ubytovací služby vám firma strhne teprve z první výplaty. To
samé platí i při platbě za stravování.
Zástupce projektu Šance zajímalo zda, se o práci
v TPCA mohou ucházet i lidé, kteří svou životní dráhu
nastartovali trochu nešťastně. To znamená, že nemají čistý
trestní rejstřík, přicházejí z VTOS a možná nemají ani mnoho
pracovních zkušeností. Byli jsme ujištěni, že firma TPCA plně
respektuje nové znění zákoníku práce, a proto nediskriminuje
ani tuto skupinu občanů. Nechce vidět trestní rejstřík, nevyptává se, co bylo. Ocení motivaci, pracovní nasazení, chuť
začít znovu a šikovné ruce. Možná tohle všechno máte, tak
proč to nezkusit? Náborová linka 800 202 303 je zdarma a je
i pro vás. Lze samozřejmě napsat i přímo do podniku:
Náborové centrum TPCA Czech s. r. o.,
Jaselská 876, 280 02 KOLÍN.
A. Tvarůžková
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zdarma
Nevýhoda: firma neposkytuje ubytování
Jak získat práci: zaslat životopis na adresu
HITACHI, Nerudova 63, Chomutov, nebo tel.: 474 333
021

MLADÁ BOLESLAV
zaměstnavatel: ŠKODA a. s., Mladá Boleslav
V. Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav
kontaktní údaje: Skoda-auto.cz,
tel. 326 816 804, p. Nečesaný
zaměření firmy: automobilový průmysl
preferované profese: Vyuč. strojírenského zam.
(automechanici), svářeči, základní vzdělání,
VV+ŘP B
vhodné pro:
muže i ženy
směny:
ANO, třísměnný
počet přijímaných:
100 - 150
průměrný výdělek: Nástupní 17 500 Kč
ubytování:
Podporované ubytování u pož. profesí
–automechanik, svářeč
ostatní výhody: 5 týdnů dovolené, příspěvky na dovolenou, 400 Kč dotace na penzijní připojištění,
dotace stravování,bezúročná půjčka na bydlení
až 300 tis. Kč
požadavky:
osobní pohovor
vzdělání:
i základní
zdravotní stav: vstupní prohlídky
Vysokozdv. vozík:
výhodou
jiné:
Svářečský kurz výhodou
TRESTNÍ REJSTŘÍK:
NENÍ POŽADOVÁN

AKTUÁLNÍ NABÍDKY PRÁCE
S UBYTOVÁNÍM:
PLZEŇ
Aktuální nabídka volných pozic ve ŠKODĚ
TRANSPORTATION:
Kontrolní technik, Řidič vysokozdvižného vozíku, Zámečník,
Obsluha NC laserového pálicího stroje, Lakýrník - stříkač,
Technolog - přípravkář, Svářeč - státní zkouška, Obsluha
ohraňovacího lisu
výhoda: velmi slušný příjem, výhodný úvěr na bydlení pro
vybrané profese
nevýhoda: preferují lidi s výučním listem ve strojírenském
oboru
Jak získat práci: zaslat životopis na kontaktní adresu ŠKODA
HOLDING a.s., Tylova 1/57, 360 00 Plzeň, nebo se domluvit
telefonicky na: 378 182 549

ŽATEC
Žatec se stává důležitým centrem elektrotechnického průmyslu.
Japonská společnost Hitachi v tamní průmyslové zóně Triangle
vybudovala továrnu na televizory s plochou obrazovkou a plazmové
obrazovky. Závod zaměstná až 2 000 lidí, čímž by se stal jednou
z největších japonských investic v Česku. Pracovní příležitosti dostanou všichni, kdo chtějí pracovat na samoobslužných linkách, jsou
manuálně zruční a mají alespoň základní vzdělání. Firma nepožaduje výpis z rejstříku trestů!
Výhoda: slušný příjem, 13. plat, 5 týdnů dovolené, doprava

Firma LIATIK spol. s r. o., Černýš č. 103, 431 51 Klášterec nad
Ohří přijme:
ŘIDIČE NÁKLADNÍCH AUTOMOBILŮ
Požadované dovednosti - ŘP skupina C
Poskytuje ubytování, kontaktujte se na adrese:
LIATIK spol. s r. o., Černýš č. 103, 431 51 Klášterec nad Ohří
nebo tel.: 739 058 058
Firma Belet a.s., Chomutov přijme:
SERVISNÍ TECHNIKY, požadované dovednosti - automechanik, opravář strojů, poskytuje ubytování , kontaktujte se na
adrese:
Belet a. s., Dělnická č. 4, 431 91 Vejprty nebo tel. 474 386 333
RESTAURANT CELNÁ přijme:
KUCHAŘE A ČÍŠNÍKY
Požadované dovednosti - zkušenosti z oboru
Poskytuje ubytování , kontaktujte se na adrese:
RESTAURANT CELNÁ, Celná č. p. 5, Křimov,
430 01 Chomutov 1 nebo tel.: 474 695 154

PRÁCE V ZEMĚDĚLSTVÍ:
ZESO – veřejná obchodní společnost přijme
OŠETŘOVATELE SKOTU
Poskytuje ubytování, kontaktujte se na adrese:
ZESO, Chrudimská č.4, 538 07 Seč 1 nebo
telefonicky p. Beránek 602 485 217, 469 676 138
V příštím čísle: ČKD Kutná Hora

kam za prací
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Práce v zahraničí
SCHENGENSKÁ DOHODA
V SOUVISLOSTI SE ZAMĚSTNÁNÍM VE STÁTECH
EU
Schengenská dohoda (ve spojení
s Prováděcí úmluvou k Schengenské
dohodě, účinné od r. 1995) je dokumentem týkajícím se problematiky volného
pohybu osob. Z toho hlediska má sice
souvislost se zaměstnáváním ve státech
EU, ale nedotýká se ho bezprostředně
– tato problematika je upravena především Smlouvou o přistoupení k EU a v ní
zakotveným tzv. přechodným obdobím
pro volný pohyb pracovníků.
Schengenská dohoda stanoví
zejména:
-

volný pohyb osob v tzv. schengenském prostoru (tj. smluvní státy
této dohody)

-

hraniční kontroly pouze na vnějších hranicích schengenského
prostoru – mezi schengenskými
státy tedy nejsou hraniční přechody, vstup do prvního státu
automaticky umožňuje vstup do
jiného státu

-

společná vízová politika – vízum
udělené cizinci k pobytu v jednom státu se v plné míře uplatní
v jiných státech

Členskými státy (tedy státy,
v nichž se uplatňují podmínky a výhody
této dohody) jsou:
-

„staré“ členské státy EU s výjimkou Velké Británie a Irska,
tedy: Francie, Belgie, Nizozemí,
Lucembursko, SRN, Itálie,
Portugalsko, Řecko, Rakousko,
Dánsko, Švédsko, Finsko

-

Norsko, Island (nejsou členy EU,
ale volný pohyb osob se na ně
vztahuje v plné míře)

Česká republika (a obdobně
ostatní státy, které přistoupily k EU
v roce 2004 a dále v r. 2007) zatím není
součástí tzv. schengenského prostoru
– tzn. dosud se na nás v plné míře
neuplatňují výhody volného pohybu,
zejména nejsou zrušeny hraniční kontroly mezi ČR a ostatními státy EU. Pro

12

práce v zahraničí

občany ČR tedy platí, že do EU mohou
cestovat bez pasu a víceméně bez zvláštních omezení (s výjimkou např. nežádoucích osob – např. osob, jimž bylo v
daném státě uloženo vyhoštění), vztahuje se na ně ovšem podmínka povolení
pobytu v případě déledobějšího pobytu v
daném státě. Jakmile vstoupí do jednoho
státu, mohou se nadále volně pohybovat v rámci schengenského prostoru,
rovněž povolení k pobytu v jednom státě
má stejné účinky v ostatních státech.
Plnohodnotným členem tzv. Schengenu
se má stát ČR k 31.12.2007 (dle posledních vyjádření EU by tento termín měl
být splněn), od té doby by se tedy na
občany ČR měly v plné míře vztahovat
výhody tohoto systému – cestování do
jiných států EU bez hraničních kontrol,
volný pohyb mezi těmito státy a též
volný (neomezený) pobyt v kterémkoliv
státě schengenského prostoru.

-

„nové“ státy EU: Slovensko,
Polsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko,
Estonsko, Slovinsko, Kypr,
Bulharsko, Rumunsko + Malta

-

s výjimkou Malty lze pracovat bez
omezení

-

Malta – nutné žádat o pracovní povolení, které se však vydává automaticky; žádá o něj zaměstnavatel,
je tedy nutné předem kontaktovat
nebo si najít zaměstnavatele

-

Irsko, Švédsko, Finsko,
Portugalsko, Řecko, Španělsko,
Itálie, Nizozemsko - lze pracovat
bez omezení

-

Velká Británie - prakticky bez
omezení, pouze: povinná registrace pracovníků–občanů ČR za
správní poplatek

-

Francie, Belgie - pouze částečné
uvolnění, týkající se vybraných
profesí

Je však nutno konstatovat, že
volný pohyb osob ve výše uvedeném
kontextu se netýká přímo práce ve
všech zemích schengenského prostoru.
Vskutku se vztahuje k možnosti vstoupit
na území těchto států a pobývat na něm,
resp. pohybovat se mezi schengenskými
státy – neznamená ale zároveň právo být
ve kterémkoliv z nich zaměstnán.

V ostatních zemích je podmínkou pro
zaměstnání: pracovní povolení:

Přístup občanů ČR na trh práce
ve státech EU (tzv. volný pohyb pracovníků) se řídí Smlouvou o přistoupení
a z ní vyplývajících omezení, která
v tomto kontextu přijaly jednotlivé státy
EU. To znamená, že každý stát EU má
jiné podmínky pro zaměstnávání, a to
v rámci přechodného období – toto
období trvalo do května 2006 s možností
prodloužení do roku 2011; lze tedy předpokládat, že k plnému zpřístupnění trhu
práce ve všech státech EU pro občany ČR
dojde v roce 2011 (poté se tedy bude zaměstnávání ve všech těchto státech řídit
obdobnými podmínkami jako zaměstnávání v ČR, občané ČR se budou moci
o zaměstnání ucházet kdekoliv).
Dále uvádím přehled států, které
již svůj trh práce pro občany ČR otevřely
(tzn. v nichž je možné ucházet se o zaměstnání bez pracovního povolení – tzn.
volně se ucházet o zaměstnání a bez překážek zaměstnání legálně vykonávat):

-

vydává ministerstvo práce a sociálních věcí (nebo obdobné) příslušného státu

-

nutná nabídka od konkrétního zaměstnavatele – ten musí prokázat,
že místo nemůže obsadit občanem
„starých“ států EU

-

vydává se max. na dobu 1 roku
s možností prodloužení povolení
k pobytu v daném státě

Pro shrnutí:
Přistoupení ČR k schengenskému
prostoru lze předpokládat od 1.1.2008.
Pro občany ČR z něho vyplývá možnost
volně se pohybovat a pobývat v členských státech (tzn. staré státy EU mimo
Velké Británie, Irska; Norsko, Island;
a ve státech, které přistoupily v r. 2004)
– bez hraničních kontrol, bez povolení
k pobytu. Netýká se to však přímo volného pracovního uplatnění – to přichází
v úvahu pouze u výše uvedených států;
lze předpokládat, že přistoupením k tzv.
Schengenu pouze odpadne podmínka
povolení k pobytu jako předpokladu
práce v jiném státě.
Autor František Valeš, ČHV

Dříve než vycestujete za prací
Opatrnost je na místě…
Díky otevřeným možnostem stále větší množství lidí hledá
práci za hranicemi České republiky. Způsobů, jakým lze vycestovat za prací, je celá řada – prostřednictvím osobních kontaktů
v zahraničí, pracovních agentur či informačního systému EURES.
Přinášíme vám několik užitečných
informací, které vás mohou ušetřit
nepříjemné komplikace.
kumenty s

však rostou vaše možnosti uplatnění, a tedy i platové podmínky.
Průběžně aktualizovaný seznam povolených agentur práce
najdete na internetové adrese:
http://portal.mpsv.cz
(zaměstnanost-pro občany-agentury práce).

sebou:
Do
- cestovní pas
- občanský průkaz
- rodný list
ího pojištění
- průkaz zdravotn
ní/kvalifikaci
- doklady o vzdělá
ní (není potřeba
- pracovní povole
státech EU)
ve všech členských
ičský průkaz
- mezinárodní řid
ace
- bankovní inform

Dalším prostředníkem k získání
práce v zahraničí může být evropský portál
pracovní mobility – EURES. Na všech
úřadech práce najdete vyškolené pracovníky – tzv. EURES poradce nebo kontaktní
osoby EURES, kteří vám podají informace
o volných pracovních místech v EU/EHP
a Švýcarsku a také o životních a pracovních podmínkách v dané zemi. Služby
EURES jsou bezplatné, zadané inzeráty
jsou ověřovány v zemi, odkud pochází – je
proto minimální riziko, že se stanete obětí
nelegálních zprostředkovatelů. Většina
těchto inzerátů však požaduje znalost
jazyka a kvalifikaci.

Pokud se rozhodnete
požádat o zprostředkování práce v
zahraničí specialisty na tuto oblast,
vsaďte na agentury práce, které
mají ke své činnosti licenci MPSV.
Licence je zárukou důvěryhodnosti
– je přiznána agentuře za zákonných
podmínek (trestní bezúhonnost,
praxe apod.). Agentura si nesmí
účtovat za zprostředkování práce
žádnou finanční částku. Je možné se
dohodnout pouze na úhradě nákladů,
které s prací souvisí (letenka, jízdenka
apod.). Pokud se setkáte s podezřelým
postupem ze strany agentury, můžete dát podnět nejbližšímu úřadu
práce ke kontrole. Za porušení zákona hrozí zprostředkovatelně práce
až miliónová pokuta.

Možná upřednostníte vycestování za prací – tzv. na „vlastní
pěst“? Doporučujeme informovat se o podmínkách pro vstup na trh
práce na stránkách EURES.

Výhodou této cesty je skutečnost, že znalost cizího jazyka není
vždy podmínkou. S jazykovými znalostmi a nabízenou kvalifikací

Nabízíme alespoň stručný přehled dokumentů, které se
vyplatí mít u sebe.

Rozhovor s truhlářem
z Manchesteru

Petr (30 let) žil celý svůj život v Mostě. Vyučil
se truhlářem a pracoval pro různé firmy. Díky hře na
automatech se zadlužil, byl trestně stíhán. Protože
jeho dluh dosáhl téměř půl miliónů korun, rozhodl
se opustit důvěrně známé prostředí a zkusit vydělat
peníze v zahraničí.

Petře, jak se to stalo, že ses dostal právě do
Manchesteru?

před odjezdem tak 30 000
korun.

Tak jako mnoha lidem, které znám.
Našel jsem inzerát, kdy zprostředkovatel
nabízel práci v Manchesteru. Šlo o pomocné
práce na poště, znalost jazyka nebyla nutná.
Společně s šestnácti lidmi - hlavně Moraváky
jsem vyjel do Anglie. Zaplatil jsem 200 liber
předem – ve službě mělo být podepsání pracovní smlouvy, ale nic se nekonalo - žádná
smlouva nebyla. Takhle ten chlapík napálil
šestnáct lidí za týden. Měl to promyšlené,
ubytoval nás po barákách, abychom nebyli
spolu a nemohli se domlouvat. Třináct lidí
to vzdalo, odjelo zpátky do Čech a my jsme
s kamarády zůstali.

V první řadě po
příjezdu je potřeba si udělat
homeoficce – to je přihlášení
k pobytu do databáze cizinců
(stojí 70 liber). Hodně lidí
takhle zaregistrováno není, je tu riziko, že
pokud to nemáš, můžou tě vyhostit.

Kdybys mohl po svých zkušenostech doporučit
postup, jak by zněla tvá doporučení?
Sehnat si ubytování před odletem
- přes internet seženeš ubytování za 35–40
liber týdně.
Přijet s nějakými penězi – tak 500
liber stačí plus něco na letenku. Chce to mít

Potkali jsme se po roce a půl jeho pobytu
v anglickém Manchesteru. Po krátké domluvě Petr
souhlasil se zveřejněním svých zkušeností z pracovním pobytem v zahraničí.

Pokud pracuješ, vše se ti započítává
do důchodu od okamžiku, kdy máš tuhle
registraci. No a pak začneš hledat práci…
A jak to chodí s hledáním práce v Anglii?
Je to jiné než u nás. Tam nemůžeš
přijít na stavbu a říct, já hledám práci.Tam
všechno řeší pracovní agentury. Když přijdeš
na job centrum (pracovní agentura), tak se tě
zeptají, jestli máš National insurance - číslo
zdravotního pojištění. To číslo dostaneš na
základě první oficiální výplatní pásky, ale
nikdo tě oficiálně nezaměstná, když nemáš
„Insurance“. Je to tedy začarovaný kruh. Ty
se musíš nějak dostat na legální práci – stačí

třeba na 2 hodiny vykládat kamión nebo
dělat jiné pomocné práce. Za legální práci dostaneš výplatní pásku. S ní pak zajdeš na job
centrum, sjednáš si schůzku na úřadě, tam
ti dají překladatele a vyptávají se tě, proč jsi
přijel, zda jsi svobodný, ženatý, prověřují tě
na jména rodičů a podobný hovadiny. Teprve
pak si podáš žádost o „insurance number“.
To všechno než proběhne, trvá 14 dnů, než
ti přijde kartička insurance. Měsíc až měsíc
a půl tak průměrně trvá, než seženeš práci.
Po tu dobu se každý jen tak plácáš, děláš
porůznu načerno. Musíš mít vyřízený účet
v bance, kam agentura posílá peníze, když
začneš pracovat.
Agentura ti posílá minimum- na
hodinu jsou 4 libry. Takhle se začíná. Já dnes
mám 300 liber týdně.

práce v zahraničí / rozhovor s truhlářem z Manchesteru
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Nemáš žádnou smlouvu, máš číslo
pojištění –„ insurance“ (něco jako zdravotní
a sociální v jednom).
Všechno funguje na tomto čísle.
Můžeš být zaregistrován u více agentur,
které průběžně obvoláváš.
Já jsem dostal první práci asi po 4
dnech díky tomu, že jsem se dostal k práci
přidavače. Tam jsme pracovali 10 dnů, pak
jsme si vyřídili „ insurance“, potom jsem
nastoupil k jiné pracovní agentuře, ta mi
dala jinou práci pro firmu.
A co výpis z rejstříku trestů, vyžadují ho
někde?
Rejstřík nikde nechtějí, ani životopisy, ani výuční listy. Všechno funguje na
principu doporučení od předcházejícího
zaměstnavatele. Veškerý řemeslníci, který
mají doporučení od předcházejícího zaměstnavatele, práci najdou.
Je tam dost pracovních příležitostí?
Je jich tam hodně, ale současně je
tam strašně moc Poláků – opravdu silná
polská komunita, pak Litevci, Slováci, pak
teprve Češi. Ohromnou výhodou Poláků
a Pakistánců je, že umí dobře jazyk.
Máš přehled, jak se do Manchesteru dostali
ostatní z tvých krajanů?
Někteří přijeli na vlastní pěst, ale
hodně jich tam přijelo právě přes různé
zprostředkovatele.
Vzpomínám si, že tam byla agentura
Linda, brali si lidi z Čech, že jim zprostředkují práci a že je ubytují. Dopadlo to tak,
že je ubytovali co nejdráž, jediný, co pro ně
udělali, že jim ukázali job centrum a řekli,
tady se zaregistrujte.
Funguje solidarita mezi krajany?
Ale jo, funguje, nedávno jsme dohodili práci klukovi z Čech.
Stává se, že Čech přenechá místo za
peníze. Solidarita funguje spíše na principu,
že pomůžeš krajanovi radou.
Ale i místní občas rádi pomo-

hou. Vím o tom, že na agentuře v centru
Manchesteru je chlapík, kterého každý zná
pod jménem Patrik. Je moc ochotný a pomáhá lidem z východu.
Co člověk potřebuje k tomu, aby si našel
práci?
Znát jazyk. Bez řeči jsi vyřízený. Je
třeba znát základní pojmy, aby se člověk
domluvil na agentuře (helma, fáračky) bez
toho je vyřízeno. Já jsem sice anglicky neuměl, ale měl jsem štěstí, že se mě někdo ujal.
Když jsou lidi aktivní a mluví
anglicky, není to tak složitý. Platí tu dva základní předpoklady: musíš na to mít náturu
a musíš umět ohnout záda. Člověk musí
vědět, proč to vše podstupuje. Já jsem měl
důvod. Věděl jsem, že z příjmů v Čechách
nemám šanci dluhy splatit. Když tě nic
netlačí, řekneš si: to nemám za potřebí.
Bydlet na baráku s 9 -14 lidma
– 1 záchod, 1 malá kuchyňka - bylo to fakt
hrozný. Poláci po sobě neuklízeli, jen pořád
kouřili. Zhubnul jsem 14 kilo, měsíc jsem
denně jedl fazole, všichni šli do práce, já
zůstal sám na baráku…
Když člověk vydrží dva měsíce nějak
to tam překlepat, může dělat - dávaj ti třeba
30 liber denně, když děláš 10 hod./denně
- dá se přežít. Ale je třeba slevit a dělat
pomocné práce - mýt nádobí, auta, uklízet v kině, chodit po zeleninách – zkrátka
pomáháš všude. Záleží na výdrži člověka.
Mockrát si vyslechneš: „Sorry, ale job není.“
Ale jsou tam i rodiny s dětma, takže je to
o odvaze a vytrvalosti.
Přesto se ti úsilí vyplatilo?
Jo, jsem rád, že jsem to nevzdal. Ze
začátku se mi tam nelíbilo, ale pak jsem
tomu přišel na chuť. Dneska nemám důvod
jít jinam. Já měl ohromný štěstí - po patnácti
měsících mám stálou práci u Angličanů,
služební auto, dobrou partu, peníze... Není
to špatný, když se zaběhneš. Ale má to i odvrácenou stranu - syna jsem viděl jen 4x za

Noviny „Práce v zahraničí“
Agentura „Práce v zahraničí“ bude po vydání
knihy „Práce v zahraničí“ vydávat také nové tištěné noviny. Noviny, jež ponesou název PRÁCE V ZAHRANIČÍ,
budou pojednávat o práci v Anglii, Irsku, Německu,
USA, Kanadě a USA. Pravidelně se dozvíte aktuální
novinky týkající se pobytu českých lidí při práci v zahraničí, jejich zkušenosti, rozhovory se zahraničními
agenturami, testy nejlepších českých agentur a další.
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rok a půl. Žije s manželkou v Čechách.
Vím, že jsi truhlář, ale co vlastně přesně
děláš za práci?
Děláme obrubníky, děláme asfalt,
konkrétně např. zedník udělá obvodové
stěny, já tam dělám izolace – a budu dělat …
Zhruba na 2,5 roku mám jistou práci
Šéf chce, abych nastoupil do školy,
aby šel můj benefit nahoru, ale já nemám
čas.
A jak v Manchesteru bydlíš?
Mám pronajatý dům. Je nás tam
šest, ale bohužel to není mladý kolektiv.
Je pro cizince těžké sehnat zde ubytování?
Možností je plno - ubytovny, koleje,
pronajaté byty.
Jak to máš zajištěné se zdravotním pojištěním, s daněmi?
Jsem v Čechách odhlášený ze
zdravotního pojištění, platím ho v Anglii.
Měl bych mít svého doktora, ale ještě jsem
ho nepotřeboval. Odvádím daně, takže až
skončím, dostanu něco jako zápočťák a vše
se mi započítává do důchodu. Má to i tu
výhodu, že po roce práce si můžu zažádat
o hypotéku na barák. Banka si ověří moje
příjmy u zaměstnavatele a pak už nic nestojí
v cestě…
Můžeš přiblížit místní platy a životní náklady?
Aupair 50 - 90 liber týdně plus mají
zdarma jídlo v domácnosti. Pokojská je placená za množství uklizených pokojů – cca
600 liber měsíčně. Vykládání kamionu –800
liber. Elektrikář 700 liber týdně, sádrokartonář – 800 týdně, zedník 1000 týdně - ten
je placen od cihel, bloků, truhlář 200 - 300
týdně. Přitom životní náklady jsou tak 1200
liber, na jídlo padne tak 40 liber/týden, když
se uskromníš a nechodíš po restauracích.
Díky za informace, snad se někomu budou
hodit.
K. Malá

Co se nám zdá...
Každý už někdy se zájmem nahlédl
do snáře a možná jen tak ze zvědavosti
přečetl význam nějakého pojmu. Málokdo
z nás o svých snech nikdy s nikým nemluvil.
Každý známe ten pocit, kdy někam padáme,
nemůžeme ubrzdit auto nebo jsme ve snu
někoho zabili a bojíme se, kdy se na to
přijde. Probudit se z takového snu znamená
okamžik úlevy a radosti. Naopak existují i
sny, ze kterých se probudit nechceme, např.
sny, ve kterých prožíváme lásku s vysněnou
osobou, náhle zbohatneme apod. Mnozí
dokonce tvrdí, že pokud se z podobného
snu probudí a intenzivně si přejí, aby sen
pokračoval, nakonec se tak stane.
Zdají se i vám často sny? Věříte, že
mohou být předzvěstí něčeho osudného?
Určité procento lidí tvrdí, že se jim něco
zdálo a následně se to vyplnilo. Tento fakt si
do dnešního dne vědci nedokážou vysvětlit.
Přiklánějí se spíš k tomu, že pokud na něco
myslíte před spaním, mozek se v noci snaží
odhadnout jak to dopadne.

Tento odstavec je věnován převážně vám, kteří se společně s námi
chcete podělit o své zážitky a zamyslet se
nad tím, zda je možné ze snu vyčíst určité
varování pro nadcházející den.
Moje maminka tvrdí, že vždy když
se v naší rodině stalo něco tragického,
měla den předtím sen, ve kterém ji jako
varování navštívila její dávno mrtvá prababička. Vzhledem k tomu, že v naší rodině
se některá opravdu tragická úmrtí stala,
nezbývá mi než věřit, že tomu skutečně
tak je. Pochybuji, že by si mamka něco
takového zrovna při takových skutečnostech vymyslela jen proto, aby se stala
zajímavější.
Já zase tvrdím, že určité předtuchy
mám i při událostech, které jsou veskrze
pozitivní. Před pěti lety se mi zdálo,
že mě na nádraží objímá cizí muž a já
zažívám intenzívní pocit štěstí. Druhý den
nato jsem se shodou obrovských náhod

seznámila přes telefon se svým současným přítelem. Tři týdny jsme si telefonovali a měli k sobě čím dál blíž. Přítel
sice bydlel ve vzdáleném městě, ale
jednoho dne jsme se dohodli, že za mnou
přijede k nám. Šla jsem mu s určitými
obavami na nádraží naproti. Jaký bude,
budu se mu líbit, bude se líbit on mně?
Co bych mu měla říct? Jak ho poznám?
Přistoupila jsem k mladému muži, který
přijel v určený čas, a jen jsem se zeptala,
zda není náhodou Petr? A on mě okamžitě popadl do náručí a řekl jen: „To
jsi ty? To snad není možný?!“ To objímání nám vydrželo dodneška...
Máte i vy podobné zkušenosti se sny?
Mohou nám prozradit víc, než si dosud
myslíme, že by prozradit mohly? Napište
nám, vybrané příspěvky uveřejníme
a oceníme.

Pár slov ode mě...
Není jedna cesta a není jich ani tisíc, jsou dvě. Jedna – ta lehčí, je mámivá, příjemná, snadnější, ale do
pekla, nebo tam, kde jsi. Druhá je náročná, protože je to svoboda, zároveň zodpovědnost a úsilí. Mohli
bychom polemizovat o svobodě, je tak obsáhlá, nekonečná, zahrnující v sobě rub i líc. Je o vyspělosti
a touze. Cesta lehká je vždy podezřelá.
Vcházím branami věznic a vycházím jimi ven. Uvnitř je šeď a prázdno a možná pokora? Venku je slunce
a prostor – jsem z toho zmatená, je tam boj a spěch, ale taky klid a zář, tanec. V metru strhaní lidé,
uštvaní, spící, namačkaní na sebe, kmitající se narkomani, špinaví bezdomovci a lidi v pohodě na cestě
někam, kam chtějí. Každý ve svém světě.
Tak nevím, o čem vyprávět. Mám ráda jahody a pak jsem navštívila jednoho klienta a byl pěkně sjetej.
Víra v jeho spásu shnila jako jahody z předešlého dne. Musím na vás přestat myslet, na vás, kteří jste
to pěkně přehnali, a nevím, jestli se z toho vůbec chcete dostat, jestli to nejsou jen řečičky, jestli víte,
co je to svědomí, a jak je někomu, komu jste ublížili. Před týdnem jsem viděla v autubuse jak „někdo“
někomu ukradl tašku z ruky. Měla jsem šílenej vztek na vás všechny, kteří sedíte za cokoli. Jakobyste
byli sami na světě. A teď jste na jedný hromadě - v jednom pytli a všichni se můžou uběhat, aby pro
vás něco udělali, abyste se polepšili, aby vám bylo líp. Probudit dobro, vůli a sílu pro vaše životy. Jeden
klient mi zavolal a řekl: potřebuji to a to a to. Dobře, řekla jsem a udělala co, ode mne chtěl. Potom
jsem si uvědomila, že NENENE. Teď po propuštění je hlavně váš čas a běhejte a snažte se, lehký to
nebude, ale koukejte se tam nevrátit.
Silva Tombová

co se nám zdá / pár slov ode mě...
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Thajské vězení
Žádný fešácký kriminál
O thajských věznicích se říká, že tam vládnou nelidské
poměry. Pravda, podle západních měřítek určitě
nejde o žádné fešácké kriminály, ale jejich pověst je
možná někdy horší, než si zaslouží.
„Pobyt ve vězení je trestem, trestem za něco špatného,
není to rekreace,“ vysvětluje thajský postoj Sirit
Wichranport, vysoký policejní seržant z Bangkoku.
„Tomu musí odpovídat i podmínky za mřížemi.“
Wichranport ví, o čem hovoří. Čtyři roky pracoval jako
dozorce v pověstném Velkém tygrovi, káznici Bang
Kwang na severní periferii Bangkoku. V káznici,
prý nejtěžší v Thajsku, kterou důvěrně poznali
i dva Češi a kterou místní chovanci ironicky přezdívají bangkocký Hilton.
Není to pro slabé nátury!
Thajský kriminál není pro slabé nátury. Vězni trpí
nedostatkem kvalitní a vlastně jakékoli stravy, nedostatkem hygieny, někdy jsou fyzicky i psychicky
týráni. „Aby člověk přežil, musí si za velké peníze
kupovat jídlo, protože zdejší stravu nelze pozřít,“
řekl Novotný už před osmi lety. Podle Radka
Hanykovicse to platí dodnes.
Všechno uvnitř věznice je komplikované a na
dlouhé lokte. Vládne permanentní stres. Bez
pomoci zvenčí, především finanční, může
být obtížné tam dlouhodobě přežít. Někdy se
však drastické podmínky poněkud démonizují. Například drogový expert Jiří Vacek po
rozsudku nad Novotným předpověděl, že ve
vězení přežije nanejvýš tři roky. Naštěstí pro
Novotného mu prognóza nevyšla.
V thajských věznicích není vězeň jako vězeň.
„Zápaďané tam mají do jisté míry privilegované postavení,“ říká český velvyslanec
v Bangkoku Jiří Šitler. „Nemusí pracovat,
mohou číst, studovat, vařit si, zastupitelské úřady jejich zemí se o ně zajímají,“
dodává. Opravdovými chudáky jsou podle
něho obyvatelé okolních států, Laosané nebo
Kambodžané. „Po těch neštěkne ani pes,“
soudí Šitler.
Největší problém je zdraví!
Nejhorším problémem thajských věznic je podle
českého velvyslance zdravotnictví. Řada vězňů
trpí více či méně závažnými zdravotními
chorobami, mají střevní potíže, ale i tuberkulózu. Onemocnět vážněji znamená vystavit se
hrozbě smrti. Do slova a do písmene. Léky si
totiž musí vězni nechat kupovat od dozorců
a ordinovat si je sami.
Vězeňský lékař obvykle zasahuje, až když je
pozdě. Pokud vězeň nemá na léky peníze, je to
jeho smůla. To ostatně potvrdil i Hanykovics,
jemuž na cele zemřel přítel, slovenský vězeň
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Ivan Zavadinka: „Nemohl mluvit, zvracel krev,
v noci ho ošetřovali jen spoluvězni. Kdyby ho včas
převezli do policejní nemocnice, mohl tu ještě být,“
říká.
„První roky jsem přežíval v nejpřísnějším režimu,“

popisuje na internetu své devítileté živoření v Bang
Kwangu britský vězeň Brian Mounsey, odsouzený
za pašování heroinu na 100 let. Před dvěma roky
byl přepraven do britské věznice.
„Třiadvacet se nás tísnilo rameno na rameni v cele
o velikosti skromného obýváku. Spal jsem na
betonové podlaze. Nikdo z nás nebyl příliš zdravý.
Když někdo dostal teplotu nebo svrab, chytila to
hned většina. Strávil jsem také několik měsíců
v poutech na samotce, v cele o délce mého těla.
Díra místo záchodu a jímka na mytí plná říční
vody, která měla barvu Temže.“
Bez peněz hrozí smrt!
Za ostře hlídanými zdmi prostě vládne úplně jiný
svět. Za peníze se tam prý dostane snad všechno,
samozřejmě s výjimkou svobody. Platí
se za lepší stravu, za matraci
na spaní, za místo v cele, za
převařenou vodu.
Kdo se nepřizpůsobí, často
nepřežije. V celách mnohdy
dochází k nejrůznějším
nepravostem, často za asistence podplacených dozorců.
Fungují tu pevně semknuté
gangy a kliky, mnohdy jsou tam
dostupné i tvrdé drogy.
Ve věznici Khlong Phai v Nakhon
Ratchasima, 250 kilometrů od
Bangkoku, kam byl loňského května
na pár měsíců přemístěn Emil
Novotný, nedávno odkryli síť vězňů,
kteří přímo z cel dál řídili pomocí
mobilních telefonů své drogové
kšefty.

Další potíží thajského vězeňství je obrovské přelidnění. V tamních věznicích si podle loňské zprávy
Amnesty International odpykává tresty zhruba 250
tisíc lidí, z nich asi sedm tisíc cizinců, vesměs pro
drogové delikty. Celková kapacita je však pouhých
100 tisíc vězňů. Novotný a Hanykovics se v Bang
Kwangu tísnili s dalšími dvaceti spolubydlícími na
ploše zhruba čtyři krát šest metrů.
Domů!
Thajské věznice prostě nejsou procházkou růžovou
zahradou. I proto se většina civilizovaných států
snaží převézt své občany do domácích zařízení.
Intervenuje za ně britská královna i americký prezident. Občas mají úspěch tak jako nyní čeští diplomaté. V pověstném Bang Kwangu se někdy děly
hodně zajímavé věci. Do roku 1998 tam kupříkladu
ilegálně vycházel časopis Bang Kwang Times, který
zveřejňoval osudy i tvorbu vězňů. Texty se pašovaly ven v motácích a hotové vydání se pak tajně
dopravovalo zpět do věznice k abonentům. Po roce
na to však úřady přišly a tvrdě zakročily.
Loni v říjnu však v Bang Kwangu zavedli vlastní
televizní okruh. „Je to další z našich pokusů, jak
snížit napětí mezi vězni,“ vysvětluje šéf správního oddělení káznice Somboon Madtramud.
Bangkwangská televize zatím vysílá živě hodinu
týdně, dozorci většinou hovoří s vězni o jejich
problémech. Později plánují i přenos zpráv a filmů.
„Nemorální nebo drsné scény však vystřihneme,“
dodává Madtramud.
Ladislav Kryzánek, MF DNES

Vězení v Rakousku
Jako kontrast k věznici v Thajsku se rozhodla redakce zveřejnit fotografii nově zbudovaného vězení
v Leobenu (Rakousko). Místní prostor pro vězně trochu připomíná luxusní ubytovnu s moderním designem
a mnoha příležitostmi pro trávení volného času. Posilovna, velká tělocvična, herna, jídelna a mnoho dalších
prostor je součástí tamějšího kriminálního komplexu. Tak se společně zamýšlíme nad smyslem výkonu trestu
odnětí svobody. Laika, který netuší, co život za mřížemi obnáší, by mohlo napadnout, že do takového rekreačního střediska by jel klidně na rodinnou dovolenou. Jenže my už dávno víme, že nejlepší je se do vězení
vůbec nedostat, a když už, tak rychle ven a začít znovu a lépe. Co tomu říkáte vy? Na vaše připomínky se
v redakci budeme těšit a ty nejlepší zveřejníme s dalšími zajímavými fotografiemi.

Thajské vězení / vězení v Rakousku
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Vážně

Původ mentoringu
Slovo „mentor“ (rádce) pochází z řecké mytologie. Poté, co hrdina
Odysseus opustil Ithaku, svěřil svého syna Telemacha svému
starému příteli jménem Mentor, který bydlel také na ostrově.
Telemachos byl nejprve velmi plachý a netečný, postrádal jiskru
a nadšení.
Pod silným Mentorovým vlivem se však z nezkušeného mladíka stal
ostřílený vůdce, který prokázal mnoho rozhodnosti a duchapřítomnosti. Velkou roli v této proměně sehrála bohyně Athéna,

Výhodnější proti současnosti má být až nemoc trvající přes dva
měsíce. Vláda navrhuje zvýšit dávku z 69 procent na 72 procent
denního vyměřovacího základu. Výše mateřské má zůstat na
současné úrovni 69 % .
Vláda zároveň navrhne odložit účinnost nového zákona o nemocenském pojištění o další rok, tedy na leden 2009.

Automatické valorizace se zruší
Zrušit se mají automatické valorizace životního a existenčního minima i sociálních dávek. Jen valorizace penzí má být zachována
podle současných pravidel.

Prodlouží se důchodový věk
Věk odchodu do penze se má postupně zvýšit až na 65 let, doba
pojištění se má prodloužit ze současných 25 na 35 let. Studium
už nemá být náhradní dobou, tzn., že se už nebude započítávat
do důchodu.
Vláda ale chce dát možnost starším občanům odcházet z trhu práce
postupně. Při dosažení důchodového věku by mělo být možné
požádat o přiznání jen poloviny starobního důchodu, dál pracovat
a brát spolu s platem část důchodu.
Pracující důchodci mají být i daňově zvýhodněni. Budou moci využít
slevy na dani, kterou dosud ve většině případů uplatnit nemohli.
V současnosti se totiž týká jen lidí s velmi nízkými důchody 3 170
korun měsíčně, tedy 38 040 Kč ročně.

Úpravy invalidních důchodů

která na sebe opakovaně vzala podobu Mentora, aby mu pomohla
překonat obtíže a stát se „sám sebou“.

Státy EU propojí trestní rejstříky
Ministři spravedlnosti „pětadvacítky“ se dohodli, že propojí své trestní
rejstříky, a vytvoří tak síť, která v rámci EU umožní výměnu
informací pouhým e-mailem. Ministři souhlasili s tím, aby orgány
činné v trestním řízení jedné země okamžitě informovaly druhou
zemi o odsouzení jejího občana, a tato skutečnost byla ihned
zapsána do jeho trestního rejstříku.

Obvinění se převléknou do nového
Možnost obléknout si nové, moderní „erární“ oblečení budou mít
lidé ve vazbě. Vězeňský „sintr“ podobný montérkám nahradí
džínsy na gumu a bavlněné tričko s dlouhým či krátkým rukávem
a reflexními znaky, které nebudou pouhým okem vidět. Obvinění
lidé ve vazbě budou mít i nadále možnost si zvolit, zda budou
nosit „erár“, nebo civil. Praní ústavních oděvů zajistí věznice.

Sníží se nemocenská
Vláda navrhuje reformy, v rámci kterých se má škrtat v nemocenských dávkách. První tři dny marodění mají být zcela bez
náhrady, zatímco dnes náleží dávka ve výši 25 % denního
vyměřovacího základu. Nižší má být nemocenská v prvních dvou
měsících pracovní neschopnosti. Má se snížit ze současných 69
procent na 60 % za 4. až 30. den nemoci a na 66 % DVZ za 31. až
60. den marodění.
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Beze změn nezůstanou podle vládních představ ani invalidní
důchody. Místo současných plných a částečných invalidních
důchodů chce Topolánkův kabinet zavést jedinou invaliditu ve
3 stupních. Odlišovat se mají podle poklesu schopnosti pracovat
vyjádřeného v procentech. První stupeň by měl náležet, pokud
člověku klesne schopnost výdělečné činnosti o 33 až 49 procent.
Druhý stupeň při poklesu mezi 50 až 69 procenty a třetí stupeň
při poklesu nad 70 procent.
Výše invalidního důchodu se má lišit získávaným procentem za rok
pojištění: první stupeň 0,5 %, druhý stupeň 0,75 %, což odpovídá
současnému částečnému invalidnímu důchodu, a třetí stupeň
1,5 %, což odpovídá současnému plnému invalidnímu důchodu.
Zdroj Právo

Dávky aktivním, jinak poukázky
Balík reforem se ještě nedotknul výplat všech sociálních dávek. Vláda
totiž reformu veřejných financí rozdělila do více kroků a na
některé přijde řada až v druhé vlně, někdy v příštím roce.
„Chceme podporovat aktivní chování občanů,“ řekl Právu ministr
práce a sociálních věcí Petr Nečas. To podle něj bude znamenat,
že výplata sociálních dávek bude více vázána na hledání práce.
„Bude-li člověk přijímat rekvalifikace, programy dalšího vzdělávání, jednorázové registrované práce, veřejně prospěšné práce,
nemusí se obávat, že by o výplatu dávek přišel,“ tvrdí Nečas.
Naopak občané, kteří budou dlouhodobě a opakovaně aktivní přístup
k hledání práce odmítat, o finanční dávky nakonec přijdou.
„Místo nich se dočkají pouze věcného zajištění, nikoliv životního,
ale existenčního minima,“ uvedl ministr.
Znamená to, že dostanou poukázky na nákup jídla nebo jiných základních potřeb nikoliv do částky 3 126 korun, což je dnes životní
minimum jednotlivce, ale jen do výše 2 020 Kč.
Zdroj Právo

Zajímavosti

(lehko)vážně

Trestankyním v kalifornském Lynwoodu Paris
Hilton (26) k srdci nepřirostla.
Má pro sebe celou ošetřovnu, kde má televizi i s DVD, vězeňský mundúr nosit nemusí a ke stravě dostává steaky, kuřecí maso, špagety nebo ryby. Už dvakrát ji byli navštívit
rodiče. „To bychom snad musely krvácet z očí, abychom
se dostaly na ošetřovnu,“ postěžovala si jedna z trestankyň. Paris přestala konečně hysterčit a těší se, že by za
dobré chování mohla být propuštěna už 25. června. Ve
věznici si odpykává 45denní trest. Sympatie si ale získala
mezi ženami ve floridském nápravném ústavu. Posílají
jí návody, jak se zkrášlit. Například oční stíny se dají
vyrobit z kávové sedliny a rozemleté čokolády, rtěnka
z vazelíny smíchané s ovocným nápojem z kantýny.

Soudní proces kvůli horoskopu
Rumunská důchodkyně uvěřila televiznímu horoskopu, když
jí předpověděl pohádkové bohatství. V místní televizi si

Sjetý jelen prozradil pěstitele trávy
Bern - Podivné chování jednoho švýcarského jelena přivedlo
tamní policii na stopu nelegálního pěstitelství konopí.
Jelen údajně napadal turisty, spal na cestách, a dokonce
tu a tam klidně vpochodoval do domu či obchodu.
Lesníkům v oblasti švýcarského Trientu to vrtalo hlavou
a po množících se stížnostech začali případ vyšetřovat.
Místní policie nakonec odhalila nelegální farmu na
pěstování marihuany, kterou si založili dva místní
obyvatelé. Byli zatčeni, když se vydali sklízet
úrodu. [bleskově, čtk]

Hasiči se při zásahu váleli
smíchy
Edinburgh - Při požáru je celkem běžné,
že se lidé mohou nadýchat kouře a je jim
špatně. V texaském městě Edinburghu
se hasiči při požáru totálně zkouřili
a bylo jim naopak úžasně. Když
v Edinburgu vzplál sklad obsahující
přes 900 kg marihuany, zápolili
požárníci s ohněm přes půl hodiny.
Více než třicet z nich se hašením začalo
po chvíli výborně bavit a ke konci už se nadýchali marihuanového kouře tak důkladně, že jim přišlo
k smíchu vše, co se kolem dělo. A to i přes ochranné
masky na obličeji. Podle všeho šlo o nejzábavnější požár v historii města, i když velitel
požárníků Snider posléze novinářům
jen suše sdělil, že k uhašení drogy
bylo zapotřebí přes 35 požárníků,
4 tisíce litrů vody a 20 litrů chemických hasicích látek. O dalších
podrobnostech hovořit odmítl.
Úřady již začaly vyšetřovat,
kdo požár založil a odkud
se tak ohromné množství
marihuany ve skladu
vlastně vůbec
vzalo.

totiž nechala udělat horoskop přímo na sebe a po odvysílání pořadu netrpělivě čekala na pošťáka s dobrou zprávou. Když jí několik měsíců nosil jen penzi, trpělivost
jí došla a na televizní stanici podala žalobu pro podvod.
Podle právníků má velkou šanci vysoudit odškodné za
psychickou újmu.

Vtipný důchodce přišel o půl milionu
Drahý žertík si dopřál jeden americký důchodce, když po
svém pojal zpřísněná bezpečnostní opatření při letu do
Brazílie. Brazilská vláda totiž v reakci na povinné snímání otisků prstů a fotografování zavedla pro Američany
stejné opatření. Douglas Skolnick chtěl vyřešit otisky
i snímek na jednou, a tak při focení vztyčil do fotoaparátu prostředníček. Místní soudce tolik smyslu pro
humor neměl a za obscénní gesto mu napařil pokutu
v přepočtu téměř půl milionu korun.
Zdroj: Ananova, ČTK, Korzo, Právo, internet

NEJVĚTŠÍ FOTBALOVÝ STADIÓN
Stadión Maracaná v Rio de Janieru v Brazílii má kapacitu
205 000 míst, z nich je 155 000 k sezení. Postavili ho
v roce 1950 pro mistrovství světa ve fotbale. Na utkání
Brazílie proti Uruguayi přišlo 199 854 diváků.

zajímavosti (lehkovážně)
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Pravidelně ve věznicích potkáváme mnoho zajímavých, otevřených
a bezprostředních lidí, což je nám velmi sympatické. Mnozí z vás jsou
vtipní, chytří a nápadití a právě pro vás je tu naše soutěž.
Jak už jistě víte, vítanou pomocí pro tvorbu občasníku jsou vaše náměty, připomínky, články, dotazy, obrázky a různé další příspěvky. Jejich
zveřejnění vždy nějakým způsobem odměníme.
Náš občasník je zatím bez názvu, a to je jistě velká škoda.
Vyhlašujeme proto soutěž o nejlepší název. Soutěže se může zúčastnit
každý, kdo má nápad. Vedle názvu, který bude nejlépe vystihovat, co
všechno pro vás můžeme prostřednictvím takového časopisu udělat. Zda
bude název jednoslovný či spíše delší, moudrý, nebo vtipný, a nebo to
bude úplně nové slovo, to necháme na ctěném čtenáři. Každopádně se už
teď v redakci těšíme na vaše příspěvky. Předpokládáme, že vyhodnocení
nebude snadné, s tím už nějaké zkušenosti máme. Proto vybereme několik favoritů a s volbou toho nejlepšího nám opět pomůžete vy, naši čtenáři
formou ankety, nebo hlasování.
Předpokládáme, že občasník bude vycházet pravidelně a že se stane
vyhledávaným čtivem ve věznicích. Byl by to jistě úžasný pocit, kdyby nesl
název, který jste vymysleli právě vy, nemyslíte?
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