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TAKHLE SE NA TO MUSÃ•...
NedÄ›le, 18 Ä•erven 2017

Bydlíme (se Å¾enou na mateÅ™ské a malým dítÄ›tem) v men&scaron;ím okresním mÄ›stÄ› 120 km od Prahy ve zdÄ›dÄ›ném
rodinném domku. Je&scaron;tÄ› nedávno jsem pracoval jako systémový analytik u místního výrobce telekomunikaÄ•ního
softwaru, vydÄ›lával jsem na ná&scaron; region slu&scaron;né peníze, Å¾ena dostávala mateÅ™skou a docela hezky a
spokojenÄ› jsme si Å¾ili.
VydÄ›lával jsem 15000 Ä•istého, Å¾ena má mateÅ™skou 3630, za 18630 korun se u nás dá slu&scaron;nÄ› Å¾ít. Shodo
rÅ¯zných okolností ale mÅ¯j zamÄ›stnavatel zkrachoval. NepÅ™íjemné... Slu&scaron;nou práci u nás neseÅ¾enu a tak jsem se
rozhodl hledat v Praze. Na&scaron;el jsem si práci hned, jsem profík v oboru, plat je slu&scaron;ný - 38 tisíc. Na denní
dojíÅ¾dÄ›ní to ov&scaron;em není, takÅ¾e si musím pronajmout byt a domÅ¯ jezdit jen na víkendy a jedenkrát v prÅ¯bÄ›hu týdn
protoÅ¾e je tÅ™eba Å¾enÄ› pomoci, a taky aby nebyla poÅ™ád s dítÄ›tem sama.
SamozÅ™ejmÄ› nÄ›co stojí stravování v
Máme sice stravenky a Å¾ena mi dává jídlo sebou, ale stejnÄ› se nevyhnu obÄ•as nÄ›jaké restauraci. Ale práce mnÄ› baví,
mám skvÄ›lé výsledky, firma je se mnou velmi spokojená a daÅ™í se nám. Pracuji v Praze uÅ¾ mÄ›síc a pÅ¯l a pÅ™i&scaron;la
první výplata - 26 600 korun na dlaÅˆ. Z toho okamÅ¾itÄ› vypláznu 10 000 korun za pronájem garsonky na JiÅ¾ním mÄ›stÄ›.
Je&scaron;tÄ› za vodu, plyn, internet (tedy výpalné Telecomu) 2000. SoukromÄ› najedu domÅ¯ a zpÄ›t 1 920km, coÅ¾ mnÄ›
stojí jen na benzínu 4 800. Za rÅ¯zné dal&scaron;í nutné praÅ¾ské poplatky, které bych doma nemÄ›l, vydám asi tisícovku.
PoÄ•ítám, poÄ•ítám - jsem blázen, abych tady makal celý týden bez rodiny za 8 800? Moje Å¾ena bere mateÅ™skou 3 630,
ná&scaron; spoleÄ•ný pÅ™íjem je tedy 12 430 korun. Jak s tím vyÅ¾ít? Na&scaron;e Å¾ivotní úroveÅˆ upadá... Dávám výpo
odjíÅ¾dím domÅ¯ a pÅ™ihla&scaron;uji se na ÚÅ™ad práce. Moje odmÄ›na Ä•iní 10 800 korun za celodenní hraní s dcerou. Pr
veÄ•er nudím, skládám známým pécéÄ•ka. UdÄ›lám tak jedno týdnÄ›, Na kaÅ¾dém vydÄ›lám asi 2 000, tedy 8 000 mÄ›síÄ•nÄ›
ruku. UvaÅ¾oval jsem, Å¾e si zÅ™ídím Å½L a zaÄ•nu se tím Å¾ivit. Tak jsem za&scaron;el na úÅ™ad. Paní mi vysvÄ›tlila, Å¾
minimální zálohy na sociální a zdravotní poji&scaron;tÄ›ní. Dohromady asi 3 000 za mÄ›síc. Minimální daÅˆ mi ukousne
minimálnÄ› 840 korun mÄ›síÄ•nÄ›.
PoÄ•ítám, poÄ•ítám...Z mých vydÄ›laných 8 000 mi tedy zÅ¯stane 4 160. Polovina? Paní, nechte si ten formuláÅ™...

Podnikám dál na Ä•erno, neplatím nic, zdravotní za mne platí stát a sociální poji&scaron;tÄ›ní nikdo. StejnÄ› je k niÄ•emu.
Dostávám 10 800 od ÚÅ™adu práce, 8 000 za sluÅ¾by pÅ™átelÅ¯m, manÅ¾elka 3630, takÅ¾e ná&scaron; celkový pÅ™íjem d
rodiny je 22 430. Na&scaron;e Å¾ivotní úroveÅˆ se rapidnÄ› zvedla, letos v létÄ› si koneÄ•nÄ› dovolíme dovolenou u moÅ™e a
i v zimÄ› lyÅ¾ování v Alpách. Minulý mÄ›síc jsme si vyÅ™ídili sociální pÅ™íplatek na bydlení a na dopravu MHD, dcera má atop
ekzém a manÅ¾elka ji musí vozit k lékaÅ™i. To udÄ›lá 3000 mÄ›síÄ•nÄ›, vydÄ›láváme uÅ¾ 25 430 Ä•istého a koupili jsme si he
Fabii na leasing.
A hodná paní na úÅ™adÄ› slíbila, Å¾e nám pÅ™íplatek doplatí za rok nazpÄ›t. PotÅ™ebuji nové lyÅ¾e a manÅ¾elka si vy
koÅ¾í&scaron;ek.TÄ›&scaron;íme se, aÅ¾ manÅ¾elce zvednou mateÅ™skou na 7 000, moÅ¾ná bychom si poÅ™ídili druhé d
nové, lep&scaron;í, zahraniÄ•ní auto, ten leasing lehce z tÄ›ch 35 800 Ä•istého lehce utáhneme. Jednou za pÅ¯l roku se
nechám na chvíli zamÄ›stnat a pak hurá znovu na ÚP. No, nÄ›jak ten mÄ›síc vÅ¾dycky pÅ™eÅ¾iju...to víte, uÅ¾ jsem si zvykl
denní reÅ¾im: v 10 ráno Å¾ena zajde pro rohlíÄ•ky do pekárny, po cestÄ› mi koupí noviny (samé potÄ›&scaron;itelné zprávy!),
pak si chvíli hraji s dcerou a vyrazíme nÄ›kam na výlet, podle poÄ•así - do pÅ™írody, na koupali&scaron;tÄ›, na bÄ›Å¾ky, do
akvaparku. Jen mnÄ› obÄ•as pÅ™epadá splín a pak mne trochu mrzí, Å¾e moje dvÄ› vysoké &scaron;koly, inteligence i
schopnosti nejsou vyuÅ¾ity. NemÄ›lo by to mrzet i tu paní na ÚÅ™adÄ›? Ale brzy mnÄ› to pÅ™ejde, vÅ¾dyÅ¥ se máme tak do
jsem nevdÄ›Ä•ný!
KdyÅ¾ se vrátíme z výletu, potkám obÄ•as kluky z bývalé práce a pozvu je na pivo. Jsou furt nespokojen
coÅ¾ nechápu. Makají a stále jim nestaÄ•í peníze. A pÅ™itom je to tak jednoduché...
Díky státe, díky vládo, miluji tuto svoji Ä•eskou socialistickou zemi! FRANTA BOU&Scaron;KA:-)))

http://www.kudlanka.cz

VytvoÅ™eno pomocÃ- Joomla!

GenerovÃ¡no: 17 August, 2017, 07:03

