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PRANOSTIKY-ČERVEN 
 

 Chladný květen, červen vlažný - je pro sýpky, sudy blažný.  
 Červen studený - sedlák krčí rameny.  
 V červnu-li zamrazí, úroda se zkazí.  
 Vlhký červen a studený – mnoho úrody z něj není.  
 Netřeba v červnu o déšť prositi, přijde, jak začnem kositi.  
 Jestli červen mokrý bývá, obilí pak málo rodívá.  
 Pláče-li červen a neoschne žitko, 

v zajících, koroptvích budem mít řídko.  
 V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno.  
 Červen mokrý a studený - bývají žně vždy zkaženy.  
 Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné léto potom přicházívá.  
 Hřímá-li v červnu, zvedne se obilí.  
 V červnu blýská-li se, hřímá, sedlák spokojeně dřímá.  
 Červnové večerní hřmění - ryb a raků nadělení.  
 Jak se v červnu měsíc plní, náhlých bouřek moc se vlní.  
 Když v červnu severní větry vějí, tu se bouřky opozdějí.  
 V červnu severní vání žita hojnost k nám přihání.  
 Červen-li více suchý než mokrý panuje, 

dobrým vínem naše sudy naplňuje.  



 V červnu-li víc sucho bývá,  
urodí se hojnost dobrého vína.  

 Ze suchého června rádi nebýváme, za vlhkého vína, chleba nemíváme.  
 Pak-li červen suchem mokro převyšuje, dobrým vínem sudy naplňuje.  
 Co červen nedá do klasu, červenec nažene v času.  
 Jak červen teplem září, takový bude i měsíc září.  
 Jaký červen, takový i prosinec.  
 Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.  
 Červen stálý - prosinec dokonalý.  
 Jaká parna se v červnu dostaví, 

tak se i prosincové mraky postaví.  
 V červnu se ukáže, 

co nám dá Pán Bůh na daře.  
 V červnu rolník ví, jaké asi bude posvícení, zda bohaté, či chudé.  
 Když kvete chrpa, za čtyři neděle chop se srpa.  

Boží tělo 

(od 21. 5. do 24. 6.) 

 Na Boží tělo jaký den, takové počasí po celý týden.  
 Na Boží tělo jaký den, dlouho se potom vrací ten.  
 Jaký čas o Božím těle, takový bude 40 dní pořád.  
 Jasno-li o Božím těle, dobrý rok čekejte směle!  
 Na Boží tělo den jasný - celý rok šťastný.  
 Na Boží tělo nastane-li jasný čas, to znamená bezpečný kvas.  
 Když lidi o Božím těle utíkají od oltářů, 

budou utíkat taky od mandelů.  
 Když utíkají na Boží tělo od oltářů sekáči, 

budou sušit seno v pekáči.  
 Když o Božím těle zmoknou na oltářích věnečky, 

zmoknou na lukách děvečky.  
 Po Božím těle do vody směle!  

(Zpracoval Michal ERBEN) 

 
 
 

VYDAŘENÝ 10.ročník DNE DĚTÍ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 
 
6.června 2014 uspořádalo Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. v areálu Rekreačního 
střediska Termit v Doksech již 10. ročník Dne dětí se zdravotním postižením. 
   Od ranních hodin bylo možné sledovat velké hemžení dobrovolníků, kteří připravovali prostory pro 
konání této akce- příprava jednotlivých stanovišť pro celkem 15 soutěžních a 1 nesoutěžní disciplínu, 
příprava ohniště pro opékání buřtů, příprava stanoviště pro výtvarnou dílnu, zajištění prostor pro 
prezenci a vydávání soutěžních karet. Nad celým tímto hemžením měla dohled hlavní organizátorka celé 
akce a vlastně i její zakladatelka- ředitelka STP Česká Lípa o.p.s. Eva Zemanová. Již od  osmi hodin 
přivážely autobusy první soutěžící(klienty Speciální školy Jižní Č. Lípa, Denního stacionáře Hradecká ul. 
Č. Lípa, další zájemce z Č. Lípy a děti s doprovodem z Domova sv. Máří Magdaleny z Jiřetína pod 
Jedlovou). Dorazila i celá třída Obchodní akademie z České Lípy, vedená Ing. M. Hladíkovou. Studenti 
nám pravidelně pomáhají jako rozhodčí u jednotlivých soutěžních disciplín. Přicházeli i rodiče s dětmi 
přímo z Doks. Na uvítanou obdrželi dětští účastníci ovocná pitíčka a povidlové,makové a tvarohové 
koláče.Tak se do  9,30 sešlo v areálu RS Termit  192 účastníků akce. 



    Slavnostní zahájení proběhlo v 9,40 , kdy Z. Zahrádková přivítala přítomné, mezi nimiž nechyběli Ing. 
Karel KAPOUN-senátor ČR a místostarosta Města Doksy, který  se účastní již od prvního ročníku této 
akce. Dále pak Ing. Jaromír KOHLÍČEK, CSc., poslanec EU ,za sociální odbor Města Doksy pak Ing. 
Blanka Krajníková. 
    Záštitu nad akcí převzali již vedle zmíněných Ing. Kapouna a Ing. Kohlíčka i PhDr. Marcel 
CHLÁDEK,MBA-ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Mgr. Petr TULPA, radní KÚ LK, Ing. Eva 
BUREŠOVÁ, starostka Města Doksy, Mgr. Hana MOUDRÁ,starostka Města Česká Lípa, JUDr. Marie 
NEDVĚDOVÁ,Česká Lípa, Václav VĚTROVEC,OV KSČM Česká Lípa, Heinrich HEUCHEL,Plant 
Manager IAC Nové Zákupy. Bohužel jim pracovní povinnosti nedovolily zúčastnit se osobně této akce, a 
tak všichni alespoň na dálku popřáli všem přítomným hezký zážitek z akce. 
      Z. Zahrádková seznámila přítomné s programem a připomněla, že u zrodu celé akce stála před 10 
lety Eva Zemanová jako ředitelka Centra pro zdravotně postižené Libereckého kraje. Postupně pod jejím 
vedením organizování akce převzalo Sdružení zdravotně postižených a od letošního roku je to její 
nástupnická organizace-Sdružení tělesně postižených  Česká Lípa o.p.s. 
   Přítomní hosté ve svém vystoupení ocenili činnost organizátorů a zdůraznili důležitost celé akce a její 
význam nejen pro Doksy a celé Českolipsko, ale připomněli i nadregionální charakter Dne dětí se 
zdravotním postižením. Podle jejich vyjádření je velice důležité, aby tato aktivita byla zachována a 
organizována i v dalších letech. Popřáli účastníkům hodně úspěchů a organizátorům síly pro další 
záslužnou práci. 
    Na závěr slavnostního zahájení předala ředitelka STP Česká Lípa o.p.s. pp. Ing. Kapounovi, Ing. 
Kohlíčkovi, Ing. Hladíkové a p. Hartigové věcný dar jako výraz poděkování  za jejich dlouholetou pomoc 
a podporu celé akce. 
     Následovalo urputné soutěžní klání. 81 soutěžících v 8 věkových kategoriích předvádělo úžasné 
výkony a to včetně vozíčkářů, kteří měli vlastní soutěžní kategorii. U každé disciplíny byli soutěžící 
odměněni malou sladkostí, v průběhu celého dopoledne si mohli dojít k ohništi pro pečeného buřtíka, 
které pro ně připravovali pp. Petr Zeman, Jarka Ponocná a spolu s nimi i Ing. Jaromír Kohlíček. 
     Ve výtvarné dílně pod vedením výtvarnice Jany Eichlerové děti domalovávaly obličej sluníčkům a 
vytvářely nejrůznější zvířátka z nafukovacích balónků. 
     Velké překvapení na všechny čekalo  po půl jedenácté, kdy  vystoupilo sdružení DONÁŠ P.A.C. 
z Liberce. Provádí zoorehabilitaci s pomocí cvičených psů. Psi Pedro a Bertík společně se svými cvičiteli 
předváděli dětem nejrůznější kousky.Děti si zahrály na psí smečku, naučily se, jak správně pejsky 
pohladit, jak  jim dát pamlsek a spoustu dalších užitečných věcí, které jim pomohou v jednání se 
zvířecími kamarády.  
    Po vystoupení   sdružení  DONÁŠ P.A.C.   byli připraveni členové Státní policie Doks pp.Hervert  a 
 Nováková , kteří dětem ukázali , jaké má policista při službě vybavení a k čemu slouží a vrcholným 
zážitkem pak byla jízda policejním autem kolem areálu TJ Termit.Přístup obou policistů ke zdravotně 
postiženým byl obdivuhodný, za což jim velice děkujeme. Určitě přispěl ke zvýšení vážnosti této složky 
v očích dětí a všech přítomných. 
     Mezi tím se  na terase připravovaly ceny pro účastníky soutěží, ruku k dílu zde přiložily i zástupkyně 
soc.odboru Města Doksy-Ing.B.Krajníková a praktikantka. Průběžně byly zpracovávány a 
vyhodnocovány soutěžní karty jednotlivých účastníků a sestavováno pořadí v jednotlivých věkových 
kategoriích.(Na zpracování výsledků se podílely pp.Zemanová, Nováková, Ondrušková, Zahrádková). 
Po obědě, který byl velice chutný a šel na dračku,už nedočkaví soutěžící očekávali slavnostní 
vyhlašování výsledků. 
V každé kategorii byli zvlášť hodnoceni chlapci, zvlášť dívky.. První v každé kategorii obdrželi zvláštní 
věcnou cenu, dále si pak mohli vybrat 3 ceny, které byly vystaveny na stolech na terase. Ti co se umístili 
na druhém místě si mohli vybrat 2 ceny, všichni ostatní po 1 z vystavených cen. Každý soutěžící 
účastník  pak navíc dostal  účastnický list, silnou barevnou tužku, keramický hrnek a tvarovací balonek  
na výrobu zvířátek, případně sluníčko na zavěšení, které si ve výtvarné dílně sám domaloval. 
       Po vyhlášení výsledků a poděkování všem, kteří se na zdárném průběhu akce podíleli, byl 10. 
ročník Dne dětí se zdravotním postižením ukončen. 
      Spokojení účastníci akce se rozjížděli a rozcházeli do svých domovů s přáním, aby se akce 
opakovala i v příštích letech. 
     Poděkování patří všem, kteří přispěli finančními i věcnými dary: KÚ LK-Mgr. P.Tulpovi, Městu Doksy, 
Městu Česká Lípa, IAC Nové Zákupy, Nadaci Škola hrou Liberec, Ing. K.Kapounovi, Ing. J. 
Kohlíčkovi,CSc.,Hasičské vzájemné pojišťovně a.s., Jizerským pekárnám-pekárna Lípa s.r.o.,RS Termit 
Doksy, OV KSČM Česká Lípa, Habr s.r.o. Doksy-J.Hámová, O.Chýnovi-zahrádkářské centrum Obora, 
M. Mocové Kunratice,JUDr. R.Falbrovi  



Velké poděkování patří těm, kteří věnovali hračky pro dětské soutěžící:pp. Katka PETRUSOVÁ(11 let)-
Doksy,Eliška BOHUSLAVOVÁ-Česká Lípa,Martina JUHOŠOVÁ, Monika RAULÍNOVÁ, Kateřina 
KARLOVÁ, Jana ŠULCOVÁ, Alena JANOUŠKOVÁ, Alena SKRČENÁ, Věra KOCMANOVÁ, Gabriela 
DORDOVÁ, Markéta NEDVĚDOVÁ-HAVLOVÁ,Lucie PEŠKOVÁ, Michaela DOLEŽALOVÁ, Klára 
CAGALOVÁ, Lucie KOPECKÁ, Věra LANDOVÁ-Doksy,Blažena BEZDĚKOVÁ-Česká Lípa,Božena 
BEZDĚKOVÁ-Česká Lípa Martin KONVALINA-Mimoň. 
 
 
Pak také poděkování všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci-především E. Zemanové, dále pak 
kolektivu RS Termit a jeho vedoucí p. Hartigové, studentům Obchodní akademie Česká Lípa, vedených 
Ing. Hladíkovou,,pp. Zemanovi, Ponocné, Branišové, Ondruškové, Novákové, Vjaterové,Konvalinovi, 
Landové,Ing. Kohlíčkovi ,Eichlerové, Baculové a  Zahrádkové. 
 
 
10.ročník DNE DĚTÍ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM VE VÝSLEDCÍCH 
 
 
I.Kategorie(do 3 let) 
 
1. Jan SZAJKO-142 b.                                                 1. Kateřina EISENMAYEROVÁ-104 b. 
2. Tobík KONEČNÝ-124 b. 
 
 
II. kategorie(4-5 let) 
 

1. Zuzka BARANOVSKÁ-135 b. 
2. Tereza LAINEROVÁ-114 b. 
3. Ela ŠŤÁHLAVSKÁ-108,5 b. 
4. Sabinka ŠŤÁHLAVSKÁ-106 b. 
5. Lucka KOSTELKOVÁ-96 b 

 
III.kategorie(6-7 let) 
 
 

1. Daniel HLADÍK-168,5 b.                                 1.Hana ŠAMKOVÁ-170 b. 
2. Ládík PŠENIČKA-165 b.                                2.Adelaida MIKEŠOVÁ-76 b. 
3. Petr ŽÁRA-146 b. 
4. Tomáš PŠENIČKA-116 b. 
5. Michal BERKY-114 b. 

 
IV.kategorie(8-10 let) 
 
1.Jan SCHLEIER-156 b.                                          1.Lucie ZELENÁ-180b. 
2. Tadeáš KALLAI-152 b.                                        2. Míša ONDRUŠKOVÁ-151,5 b 
3. Patrik JUKLÍČEK-129 b.                                      3. Veronika HLADÍKOVÁ-145,5 b. 
4. Jan VEČEŘE-112 b.                                            4. Tereza ŠAMKOVÁ-145 b. 
5. Marek DVOŘÁČEK-108 b.                                  5. Adriana SZTOJKOVÁ-144,5 b. 
6. Vojtěch ŠPALEK-52 b.                                        6. Martina LANDOVÁ-136 b. 
7. Jano DENIS-38 b.                                               7. Nina ŠÍROVÁ-134 b. 
                                                                                8. Kačka SLABÁ-126,5 b 
                                                                                9. Kristýna TIMORACKÁ-80,5 b. 
                                                                               10. Agáta KŘEMENOVÁ-80 b. 
 
 
 
V.kategorie(11-13 let) 
 
1. Radek PICMAUS-238 b.                                      1. Hana SCHLEIEROVÁ-200 b. 



2. Lukáš PŠENIČKA-213 b.                                     2. Kateřina HALMOVÁ-156 b. 
3. Mário JUŠČÁK-179,5 b.                                      3. Adéla WEISOVÁ-56 b. 
4. Luděk KALLAI-165 b.                                          4.  Aneta ČERNÁ-42 b. 
5. Vít KOUŘIL-116,5 b.                                                       
6. Martin ŠTURC-43 b.   
 
 
 
VI.kategorie(14-16 let)   
 
1. Jan PLECHO-179 b.                                              1. Magda KRÁLOVÁ-188 b. 
2. Filip BRUY-155,5 b                                                2. Dana VÁŇOVÁ-174 b. 
3. Josef PICMAUS-142 b.                                          3. Klára KARLÍKOVÁ-151 b. 
 
VII. kategorie(17-20 let)                                              VOZÍČKÁŘI 
 
1. Lukáš ČERNÝ-137 b..                                            1. Karolína DOLEŽALOVÁ-112 b. 
 2. David HORÁK-106,5 b                                          2. Radka NECHLEBOVÁ-77 b. 
 3. Pavel ŠIMEK -95,5b                                              3. Antonín POLÁČEK-76,5 b.                              .                                                                    
 4. František HARTIG-77 b                                         4. Tereza HÁJKOVÁ-68,5 b. 
                                                                                    5. Barbora NOVOTNˇA-59 b. 
                                                                                    6. Miroslava ŠTICKÁ-32 b. 
 
VIII. kategorie(nad 20 let) 
 
1. Petr WOHLMUTH-198 b.                                        1. Božena TOMÁŠKOVÁ-169,5 b. 
2. Dušan DUŠÁNEK-188 b.                                        2. Petra SÁDLOVÁ-165,5 b 
3. Petr ŘEHÁČEK-186,5 b.                                         3. Petra DOHNALOVÁ-163 b. 
4. Václav STARÝ-182 b.                                             4. Dana KUČEROVÁ-161 b. 
5. Pavel NOVˇAK-180,5 b.                                          5. Monika ADÁMKOVÁ-135,5 b. 
6. Láďa ŠNˇYDR-180 b.                                              6. Silva PRIKNEROVÁ-135 b. 
7. Daniel MAREK-175,5 b.                                          7. Jana TRUHLÁŘOVÁ-121 b. 
8. Michal ERBEN-164,5 b.                                          8. Eva HODBOĎOVÁ-120,5 b. 
9. Jiří WOHLMUTH-158,5 b.                                       9. Kateřina ROHÁČKOVÁ-110 b. 
10. Michal JIRÁNEK-144 b. 
11. Pepa HOLEŠČÁK-143 b. 
12. Miloš FULIER-120 b. 
13. Václav DOUBRAVA-112,5 b. 
13. Luděk FUČÍK-108 b. 
 
 
 
 

ZPRÁVY Z STP a NRZP 
 

 
sKARTA JAKO PRŮKAZ OZP UŽ NEPLATÍ 

 
30.4.2014 skončila platnost sKaret. Tím zároveň již neplatí průkaz OZP, který sKarta nahrazovala. 
Držitelé sKarty si musí co nejdříve dojít na svůj Úřad práce, kde jim bude vyměněna sKarta za dočasný 
průkaz OZP(TP,ZTP,ZTP/P). 
 
 
 
„Vážení přátelé, 
V pátek jsem krátce jednal s předsedou vlády ČR panem Bohuslavem Sobotkou. Informoval jsem ho o 
velkém problému, který způsobuje organizacím zdravotně postižených otálení s výplatou dotací z Úřadu 
vlády ČR. Dále jsem jej požádal o znovuobnovení připomínkového místa pro sekretariát Vládního výboru  



pro zdravotně postižené ČR. Třetím tématem byla výše minimální mzdy pro příjemce invalidních 
důchodů. Sdělil jsem panu předsedovi vlády, že je pro nás nepřijatelné, aby se minimální mzda zvýšila 
na 9.000,- korun a u příjemců invalidních důchodů zůstala ve výši 8.500,- korun. Jedná se o diskriminaci, 
která je v rozporu s mezinárodními smlouvami i se zákonodárstvím naší země.“ 
 
 
„ V poslední době dostáváme mnoho podnětů o odebrání průkazek ZTP nebo ZTP/P. NRZP ČR 
považuje tento stav za neudržitelný. Domníváme se, že se jedná o jakousi kampaň vůči OZP. Prosím 
Vás o Vaše zkušenosti s posuzováním nároku na průkazy OZP nebo i posuzování nároku na 
příspěvek na péči. Prosím, abyste svoje příběhy popsali tak, jak se odehrály, a zároveň napsali i 
souhlas s případným uveřejněním. K tomu je ovšem nezbytné napsat svoji adresu a telefonické spojení. 
Chceme vyvolat k tomuto problému jednání, ale bez konkrétních poznatků a konkrétních příběhů to není 
možné.  
Od 1. 1. 2014 došlo k úpravě zákona č.329/2011 Sb., o poskytování dávek OZP. Tato úprava by 
měla být výhodnější při posuzování nároku na průkaz OZP. Ve skutečnosti však dochází ke 
zhoršení situace. Považujeme to za poněkud zvláštní stav, kdy právní předpis je výhodnější, ale 
posuzování ze strany posuzujících orgánů je přísnější. Spoléháme tudíž na Vaši pomoc a 
podporu.“ 
Mgr. Václav Krása 
 
 

PŘÍRUČKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM v r. 2014 
Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo historicky první příručku, kterou chce usnadnit lidem se 
specifickými potřebami orientaci v sociálním systému. Právě proto připravilo Příručku pro osoby se ZP 
v r. 2014. V publikaci čtenáři najdou také informace o trhu práce nebo o pomoci při hledání pracovního 
uplatnění či další praktické rady a tipy v sociální oblasti. 
Celé znění příručky si můžete stáhnout na webových stránkách MPSV-http://www.mpsv.cz/search.php. 
Příručku máme k dispozici i v Komunitním centru, Školní 2213, Česká Lípa. 
 

 
BLAHOPŘEJEME 

 
Místní organizace tělesně postižených Česká Lípa přeje svým členům, kteří v průběhu měsíců července 
a srpna oslaví svá životní jubilea hodně zdraví, pohody a spokojenosti. Přání posíláme pp. Jaroslavě 
ZÁZVORKOVÉ, Jindřišce HOLUBOVÉ,Vladimíru JIRÁSKOVI, Květuši BABORÁKOVÉ, Drahuši 
POKORNÉ. 
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