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Dnes se lidé častěji 
než dřív rozhodují 
pro ‚život na psí 

knížku‘. Tuto formu souži-
tí volí více páry ve větších 
městech a s vyšším vzdě-
láním. Motivace je různá.
„Mladí lidé mají v dnešní 
době téměř neomezené mož-
nosti cestovat, učit se jazyky 
anebo studovat v zahraničí. 
Zdá se mi proto přirozené, 
že se to snaží využívat a za-
měřují se víc na svůj osob-
ní rozvoj či kariéru než na 
budování rodiny,“ referuje 

JUDr. Jiří Hartmann z advo-
kátní kanceláře Hartmann, 
Jelínek, Fráňa a partneři.

Dalším důvodem, proč 
dvojice svatbu odkládají 
nebo ji ani neplánují, jsou 
peníze – nechtějí společ-
ně hospodařit a obávají se 
případných dluhů partnera. 
Zatímco rodinné fi nance 
spravuje společně 67 pro-
cent manželských párů, 
u nesezdaných partnerů 

je to méně než polovina. 
U manželů není výjimkou 
společný účet, u párů ži-
jících ‚na hromádce‘ jde 
spíš o unikum. „Po sňatku 
vzniká společné jmění 
manželů, do kterého pak 
spadá téměř vše, co ně-
který z manželů nabude, 
stejně tak jako všechny 
závazky – například dlu-
hy,“ vysvětluje odborník. 
„U partnerů, kteří spolu žijí 
ve volném svazku, obdoba 
společného jmění manželů 
neexistuje a každý z nich 
nabývá majetek do své-
ho výlučného vlastnictví. 
Nesezdaní partneři tedy 
nenesou odpovědnost za 
závazky toho druhého.“

Finanční samostatnost je 
ale vykoupena nemožností 
uplatnit některé daňové úle-
vy – nárok na ně mají pouze 
manželé. „Manželům vzni-
kají velké výhody v oblasti 
daňových povinností, na-
příklad formou slevy na 

dani z příjmů uplatněnou 
za manžela, který je bez 
příjmů, a to v celkové roční 
výši až 24 840 korun. U ne-
sezdaných párů podává da-
ňové přiznání každý sám za 
sebe a daňová zvýhodnění 
za partnera uplatnit nelze.“ 

Nevýhodná situace na-
stává také v případě smr-
ti jednoho z partnerů. 
Zatímco při úmrtí manžela 
je pozůstalý v první dědic-
ké skupině, u nesezdaných 
párů je tomu jinak. „Po-
zůstalý partner má nárok 
na dědictví, pokud zesnulý 
neměl manžela ani potom-
ky. Podle nového občan-
ského zákoníku dědí až 
v rámci druhé skupiny 
dědiců, tedy rovným dí-
lem společně s rodiči ze-
snulého, případně ve tře-
tí skupině, pokud rodiče 
už nežijí,“ uzavírá expert. 

V Česku si ročně slíbí u oltáře věčnou lásku 
40 tisíc párů, což je o polovinu méně než 
v 90. letech minulého století. Je ale pou-
hé partnerství skutečně výhodnější? 

informace. Kaž dé dítě má 
touhu a potřebu poznávat. 
Výklad látky by pro něj 
měl být prožitkem. Je tře-
ba zjistit, zda preferuje při 
učení individuální práci, 
práci ve dvojicích, v men-
ších či větších skupinkách.  
Záleží však také na tom, kte-
rý ze smyslů dítě upřednost-
ňuje. V každém případě je 
dobré vědět, mezi jaké typy 
naše ratolest vlastně patří. 
Jedná se jen o velmi orientač-
ní rozlišení, ale často může 
při hledání správné strategie 
učení opravdu pomoci.

U auditivního typu převa-
žuje učení sluchovou cestou. 
Dítě často klade otázky, vel-
mi rádo si o nové informaci 
povídá a to, co slyší, si dobře 
pamatuje. U vizuálního typu 
zase převažuje učení zrako-
vou cestou. Dítě si dobře pa-
matuje to, co vidí. Velmi rádo 
vše nové pozoruje. Pomáhají 
mu různé nákresy, diagramy. 
Je dobré používat v sešitech 
barevné zvýrazňovače. Tak-
tilní typ se potřebuje věcí 
dotýkat a manipulovat s nimi. 
Převažuje u něj tedy učení 
pomocí hmatu. Má rád názor-
né pomůcky, dělá rád pokusy. 
Kinestetický typ si pamatuje 
informace spojené s pohy-
bem. Vyžaduje zvýšenou 
motoriku, kdy se nám zdá, 
že dítě je v neustálém pohy-
bu. Rádo využívá rytmizace 
a také prvky dramaterapie.

Odbornice podotýká: „Ne-
lze říci, že některý styl učení 
je lepší než ten druhý. Pod-
statné vždy je najít způsob, 
který konkrétnímu žákovi 
nejvíce vyhovuje. Stavět na 
silných stránkách dítěte, tedy 
na tom, co ovládá, nikoli na 
tom, v čem selhává.“ A ještě 
trocha motivace na  závěr: 
Je vědecky prokázáno, že 
výuka cizích jazyků dětem 
rozšiřuje kapacitu mozku, 
která se v pozdějším věku 
využívá pro jakýkoli obor 
lidské činnosti. To znamená 
další důvod, proč jejich se-
známení např. s angličtinou 
neodkládat. Je to jedna z nej-
lepších investic, kterými je 
můžeme obdarovat.

❚ Zbavíte se hrozby 
dluhů, ale i výhod

❚ Dědit můžete, má 
to však svá ale...

❚ Do učení se zapojují 
všechny naše smysly 

❚ Individuální přístup 
pedagoga je nezbytný
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Konec léta má být – ale-
spoň dle předpovědí mete-
orologů – teplý. Jak v za-
hradním bazénu udržet až 
do konce sezony křišťálově 
čistou vodu, která nebude 
závadná pro naše zdraví? 
A jak přesně při čištění po-
stupovat? Začněme napros-
tým základem: pro udrže-
ní čisté vody v bazénu je 
vhodné pravidelně 
používat písko-
vý fi ltr, síťky, 
vysavače či 
plachtu.  Ty 
však samy 
o sobě hy-
gienickou 
nezávadnost 
vody nezajistí. 

Nejdůležitějším ošetře-
ním je její dezinfekce, a to 
přípravkem na bázi chloru – 
můžete použít buď klasické 
bazénové tablety s postup-
ným uvolňováním, granulát 
nebo tekuté prostředky jako 
např. Savo Original. Pro 
první zachlorování bazénu 
granulátem nebo tekutým 
přípravkem nejdříve potřeb-

né množství rozmí-
chejte v přibliž-

ně devíti litrech vody 
a pak po částech vlijte 
do bazénu. „Volný 
chlor by měl být v ba-
zénu přítomný v kon-
centraci 0,3 – 0,6 mg 
na litr vody,“ upřes-
ňuje technická specia-
listka Barbora Uhrová. 
Pro další dezinfekci 
a udržení správné kon-
centrace volného chlo-
ru přidávejte chemii 
alespoň jednou týdně. 
„V parných dnech vodu 
klidně ošetřujte denně, 
ideálně večer. Případně 
po provedení dezinfekce 
doporučuji s koupáním 
vyčkat aspoň 30 minut,“ 
doplňuje odbornice. 

Život na hromádce Život na hromádce 
se může prodražitse může prodražit

Razítko ke štěstí 
nepotřebujeme, tvrdí 

mnozí. Partnerství má 
však své nevýhody.  

c
m
,“ 

Užijte si babí léto v čistém bazénu

Koncentra-
ci chloru 
a pH vody 
pravidelně 
kontroluj-

te testovací 
sadou. 
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Péče o zahradní ba-

zén z vás udělá tak 

trochu alchymistu. 

PS35_32-33.indd   2PS35_32-33.indd   2 21.08.15   14:5521.08.15   14:55


