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Z knihovny do knihovny
Nebývalý zážitek připravili pro žáky a studenty 
11 píseckých škol jejich učitelé ve spolupráci 
s vedením místní knihovny. Minulé úterý nechali 
učení učením a místo sezení v lavicích se vypravili 
do centra města, kde vytvořili živý řetěz, s jehož 
pomocí přemisťovali knihy ze staré budovy knihovny 
do nové. Účastníci akce se shodli, že to byl skvělý 
zážitek, na který jen tak nezapomenou.
„Akce měla symbolický podtext v tom, že jsme 
chtěli, aby se na jednom místě setkali a poznali žáci 
a studenti z co největšího počtu zdejších škol,“ řekla 
Českému rozhlasu knihovnice Štěpánka Činátlová.
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„Astrovčely“ 
odletěly
Na pomoc astronautům, 
pracujícím na Mezinárodní 
vesmírné stanici ISS, odlétly 
na palubě kosmické lodi Cygnus 
dva speciální létající roboty 
přezdívané „Astrovčely“. Mají 
tvar kostky o šířce zhruba 
32 centimetrů, ve výbavě mají 
kamery, dotykovou obrazovku, 
reproduktory, mikrofon 
a mechanické rameno. Nechybí 
speciální senzory pro navigaci, 
monitorování posádky, odběry 
vzorků nebo logistiku. 

Neuplyne týden, aby 
Státní veterinární 
správa neodhalila další 
polské kuřecí maso 
nakažené salmonelou. 
Z konstatování, že 
„většina nakaženého 
masa byla už nejspíš 
snědena“, se mi zvedá 
žaludek.

Co mě nenechá spát
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Od ledna elektronické neschopenky  
V  lednu příštího roku pře-

stanou lékaři vydávat pa-
pírové neschopenky a  nahradí 
je elektronickými. Příslušný 
návrh předložil ve  Sněmovně 
sociální demokrat Roman Skle-
nák a  podpořila jej ministryně 
práce a  sociálních věcí Jana 
Maláčová. 

Lékaři budou nově muset po-
slat oznámení o  neschopnosti 
zaměstnance na  elektronickou 
adresu, kterou určí sociální sprá-
va. Zaměstnavatelé pak požádají 
elektronicky o  informace a úřad 
jim po obdržení žádosti do osmi 
dnů oznámí, že zaměstnanec je 
na neschopence, kde se léčí apod. 

Vládní koalice se také dohod-
la na  tom, že už od  letošního 
1. července bude znovu zave-

deno proplácení nemocenské 
v  prvních třech dnech nemoci. 
Opoziční ODS se sice snažila 
obnovu proplácení odložit o půl 
roku, aby novela začala platit 
zároveň se zavedením elektro-

nických neschopenek, to se jí 
ale nepodařilo. Zaměstnavatelé 
by od 1. července měli nemoc-
ným od prvního dne poskytovat 
60 procent základu příjmu. Za to 
by se jim měla snížit sazba od-
vodů z 25 na 24,8 procenta.

Karenční doba bez náhrady 
výdělku v prvních třech dnech 
nemoci byla zavedena v  roce 
2008. Ze studie Institutu pro 
demokracii a  ekonomickou 
analýzu v  roce 2012 vyplynu-
lo, že následně výrazně klesla 
nemocnost a  ubylo zneužívání 
nemocenské. Na druhou stranu 
odbory dlouhodobě upozorňo-
valy na  to, že se zvýšil počet 
lidí, kteří chodí do  práce ne-
mocní a mohou tak lehce naka-
zit své kolegy. �

Na konec papírových 
neschopenek 

v ordinacích a nová 
pravidla se musí 

připravit jak lékaři, 
tak pacienti

Vládní koalice a část 
opozice se dohodly 
také na tom, že už 

od letošního 
1. července bude 
znovu zavedeno 

proplácení 
nemocenské 

v prvních třech dnech 
nemoci.

je symbol nového pracovního 
systému, o jehož zavedení 
se živě diskutuje v Číně. Jde 
o pracovní dobu od 9 ráno 
do 9 večer po 6 dní v týdnu. 
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