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PRANOSTIKA- ZÁŘÍ 

1. Co srpen nedopeče, září nedosmaží. 
2. Začátek tohoto měsíce přináší lidem i hovadu zlé páry a mlhy. 
3. V září mnoho požárů bývá, proto se obloha rdívá. 
4. Teplé září – dobře se ovoci i vínu daří. 
5. Na dešti v září rolníku moc záleží. 
6. Zářijový déšť polím potrava, zářijové spršky pro víno otrava. 
7. Zářijová slota – hrstka deště, fůra bláta. 
8. Po hojných deštích v osení zimní se podaří. 
9. Bouřky v druhé polovině září přinášejí mnoho větrů. 
10. Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom. 
11. Bouřka v září – sníh v prosinci. 
12. Bouřky v září – na jaře mnoho sněhu. 
13. Teplé září – říjen se mračí. 
14. Září víno vaří a co nedovaří, říjen dopeče. 
15. Touží-li září po rose, bude říjnu bláta po ose. 
16. Jaké počasí v září, tak se i v březnu vydaří. 
17. Babí léto – léto na odchodě. 
18. Divoké husy na odletu – konec i babímu létu 
19. Divoké husy svačinu odnášejí a zimu přinášejí 
20. Když čečetek nevídati, hotov se na tuhou zimu. 
21. Pěkné růže v zahradách věští pěkný podzimek a pozdní zimu 
22. Září jezdí strakaté kobyle. 
23. Podzim na strakaté kobyle jezdí. 
24. Podzimek bohatý na mlhu věští v zimě mnoho sněhu.  

 

     ŘÍJEN 

 Když Měsíc v pěkném a jasném čase se obnovuje, tedy jest k doufání pěkné vinobraní.  

 Čistý nový Měsíc v říjnu slibuje pěknou vinnou žeň.  

 Září víno vaří, a co nedovaří, říjen dopeče.  



 Září víno vaří, říjen mačká hrozen.  

 Září víno vaří, říjen víno pijem.  

 Teplé září - říjen se mračí.  

 Po teplém září zle se říjen tváří.  

 Touží-li září po rose, bude v říjnu bláta po ose.  

 Čím déle u nás vlaštovky v říjnu prodlévají, 
tím déle pěkné a jasné dny potrvají.  

 Divoké husy na odletu - konec i babímu létu.  

 Když čečetek nevídati, hotov se na tuhou zimu.  

 Když křížový pavouk se v říjnu ukrývá a nevylézá, není daleko do sněhu.  

 Teplý říjen - studený listopad.  

 Teplý říjen - studený únor.  

 Je-li říjen velmi zelený, bude zato leden hodně studený.  

 Bouřka v říjnu třebas malá, sotva na to zima stálá.  

 Říjen když blýská, zima plíská.  

 Kolik dní v říjnu uplyne do prvého deště, po tolik týdnů bude i v zimě pršeti.  

 V říjnu mnoho dešťů, v prosinci mnoho větrů.  

 Mlhy v říjnu - sněhy v zimě.  

 Co v říjnu zimy přibude, v lednu jí opět ubude.  

 V říjnu mráz a větry - leden, únor teplý.  

 Studený říjen - zelený leden.  

 Mrazy v říjnu - hezky v lednu; 
krásný říjen - studený leden.  

 Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.  

 Říjen-li má dešťů a listopad, mívá prosinec prudké větry rád.  

 V říjnu mráz a větry – leden, únor teplý.  

 Vějou-li v říjnu severní větry, nezdaří se obilí.  

 Jestli sníh napadne tohoto měsíce a kolik dní trvati bude, tak stálá bude také zima.  

 Sněží-li brzy v říjnu, bude měkká zima.  

 Má-li říjen mrazů moc a sněhu, mívá leden mírnou zimu v běhu.  

 Kolikrát tohoto měsíce sněží, tolikráte v budoucí zimě sníh padati má.  

 Spadne-li v říjnu listí, bude mokrá zima.  

 Když v říjnu listí dlouho nepadá, tuhá zima se přikrádá.  

 Čím dříve listí opadne, tím úrodnější příští rok.  

 Včas-li padá lupení, na rok pěkné osení.  

 Když dlouho listí nespadne, tuhá zima se přikradne.  

 Jestli má dub mnoho ovoce, bývá ráda tuhá a dlouhá zima.  

 Když dub hojně ovoce dává, tak má veliká zima a množství sněhu býti.  

 V říjnu hodně žaludů a bukvic oznamuje zimy víc.  

 Když se táhnou ptáci blízko k stavení, bude tuhá zima.  

 Říjen a březen rovné jsou ve všem.  

 V říjnu večer ovce je-li nutno nocí domů hnáti, tuhé zimy sněhu jest se báti. 

            (Zpracoval Michal Erben) 

KURZ ZNAKOVÉHO JAZYKA 

Od 23. září 2014 začíná Kurz znakového jazyka.  I. skupina – každé úterý od 10.00 hod. 

                                                                          II. skupina- každý čtvrtek od 13,30 hod. 

Jedna lekce je 2 vyučovací hodiny(po 45 min.), cena 20,- Kč. Kurz se koná v prostorách Sdružení tělesně 

postižených Česká Lípa o.p.s. v Komunitním centru, Školní 2213, 470 01  Česká Lípa. Přihlášky a podrobnosti E. 

Zemanová-723594459. 

VÍKENDOVÝ POBYT PRO RODIČE SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝM 

DÍTĚTEM(od 7 let) 

Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. ve spolupráci s Okresní a Místní organizací tělesně postižených 

Česká Lípa pořádá ve dnech 10. -12. 10. 2014 v penzionu Nový mlýn ve Starých Splavech víkendový pobyt pro 



rodiče se zdravotně postiženými dětmi/dítětem (od 7 let). Pobyt je určen i těm, jejichž děti jsou hyperaktivní nebo 

mají potíže se soustředěním a udržením pozornosti.Jde o novou aktivitu(na základě dlouholetého vědeckého 

bádání) se zaměřením na dotek v kombinaci s péčí a respektem. Důležité je ,že  díky tomu  dochází k celkovému 

zklidnění dětí, upevnění citových vztahů v rodině. 

Cena: 1 dospělý(rodiče, prarodiče)-1.100,- Kč 

           1 dítě(od 7 let) – 600,- Kč 

V ceně je doprava autobusem tam i zpět(pátek odpoledne-z Č. Lípy do St. Splavů,  neděle odpoledne.ze St. 

Splavů do Č. Lípy), ubytování, stravování, pojištění, odborný program. 

Přihlášky a podrobnosti-E. Zemanová-723594459 

 

VÍKENDOVÝ POBYT ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH A SENIORŮ 

Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. ve spolupráci s Krajskou organizací TP Liberec a Místní organizací 

tělesně postižených Česká Lípa pořádá ve dnech 31.10. – 2. 11. 2014 víkendový pobyt pro zdravotně postižené a 

seniory v penzionu Nový mlýn ve Starých Splavech. 

Program: 

pátek- odpoledne odjezd z Č. Lípy,  

           sportovní soutěže, dotykové masáže, klasická masáž 

           BINGO 

sobota-cvičení na židlích, aktivizační hry, klasická masáž, dotykové masáže,  

            od 15.00-hudba  s tombolou,(p.Měkota), večer- A-Z kvíz 

neděle- cvičení na židlích, aktivizační hry, klasické masáže 

             po obědě odjezd 

Cena: členové MO TP Č. Lípa a další občané Č. Lípy- 1.100,- Kč 

           ostatní-1.500,- Kč 

V ceně je doprava autobusem tam i zpět(pátek odpoledne-z Č. Lípy do St. Splavů,  neděle odpoledne.ze St. 
Splavů do Č. Lípy), ubytování, stravování, pojištění, 1x masáž, hudební odpoledne, odborný program. 

Přihlášky a podrobnosti-E. Zemanová-723594459, Z. Zahrádková-606161859 

KURZY PRÁCE S PC 

Pokračují kurzy „Základy práce s PC pro začátečníky“. Jde celkem o 10 lekcí, každá lekce 2 vyučovací hodiny. 

Cena kurzu 500,- Kč. Výuka probíhá v Komunitním centru, Školní 2213 Česká Lípa, k dispozici jsou 4 počítače. 

Termín konání- na základě přihlášek a po domluvě bude stanoven den a hodina výuky. 

Zájemci se mohou hlásit: E. Zemanová-723594459, Z. Zahrádková-606161859 

SLUNÍČKO PODPOŘILO BOJOVNÉ VÝKONY NA 13. KRAJSKÝCH 

SPORTOVNÍCH HRÁCH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

 Ve dnech 6. -7. září 2014 uspořádalo Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. v areálu rekreačního 

střediska Poslův mlýn v Doksech již 13. ročník Krajských sportovních her osob se zdravotním postižením. Záštitu 

nad akcí převzali: PhDr. Marcel CHLÁDEK,MBA-ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Bc. Zuzana 

KOCUMOVÁ-náměstkyně hejtmana LK, Ing. Karel KAPOUN, senátor ČR a místostarosta Města Doksy, Ing. Eva 



BUREŠOVÁ-starostka Města Doksy, Mgr. Hana MOUDRÁ-starostka Města Česká Lípa;ing.Jaromír 

KOHLÍČEK,CSc., Václav VĚTROVEC-OV KSČM Česká Lípa, JUDr.Marie NEDVĚDOVÁ-Česká Lípa, Heinrich 

HEUCHEL-Plant Manager IAC Nové Zákupy. 

    Počasí nám přálo, a tak již od ranních hodin nastalo v areálu hemžení pořadatelů, kteří připravovali stanoviště 

pro 15 soutěžních disciplín, prostor pro prezenci účastníků, byly připraveny propagační materiály, zveřejněn 

program celé akce. Nezapomnělo se ani na ubytování účastníků- tentokráte v bungalovech D3 a D5. Po 9. hodině 

začali přicházet první účastníci soutěžního klání.Vítal je transparent u vchodu do areálu, oznamující, že se koná již 

13. ročník této sportovní akce.  Pak přivezly autobusy účastníky z České Lípy, Děčína, České Kamenice, Liberce, 

Jablonného v Podještědí. Po vlastní ose dorazili účastníci z Prahy, Pardubic, Mimoně a dalších míst. 

    Největší nápor musely zvládnout E. Zemanová a Mgr. J. Pomikálková, které zajišťovaly vybírání plateb od 

účastníků, vydávaly stravenky ,soutěžní karty pro jednotlivé účastníky a zapisovaly složení soutěžních družstev. 

   Martin Konvalina a Martin Polach dohlíželi na to, aby se každý, kdo přišel zapsal, poté obdržel účastnický list, 

upomínkový předmět-barevnou tužku a propagační materiál. 

   S menším posunem proti časovému plánu byly v 10,15 hod. 13. KSH ZP zahájeny přivítáním všech účastníků a 

hostů. Účastníci byli seznámeni s programem, byli připomenuti ti, kteří převzali záštitu nad akcí i sponzoři. Poté 

ing. Karel KAPOUN, senátor a místostarosta Města Doksy,který pravidelně přebírá záštitu nad KSH ZP, ocenil úsilí  

a pečlivost organizátorů akce, popřál všem soutěžícím hodně úspěchů a krásné prožití dne. S poděkováním za 

pozvání na akci vystoupil Mgr. Tomáš SEIDL za Národní radu zdravotně postižených ČR. I on popřál soutěžícím 

hodně úspěchů. Městskou policii Česká Lípa zastupoval Mgr. Milan PETŘINA, který  připomněl soutěžícím, že 

není důležité zvítězit, ale zúčastnit se a bojovat čestně. Mgr. Vlasta PROUZOVÁ za KO STP Liberec popřála  

soutěžícím hodně úspěchů. Za skupinu DONÁŠ P.A.C z Liberce vystoupila Hana MÁLKOVÁ, která poděkovala 

organizátorům za pozvání a připomněla účastníkům, že v odpoledních hodinách proběhne ukázka canisterapie. I 

ona popřála soutěžícím hodně zdaru. 

Hlavní organizátorka akce ,Eva Zemanová, potom upozornila přítomné na průběh celé akce- včetně stravování, 

ubytování a večerní společenské zábavy. Poděkovala všem, kteří převzali záštitu a přispěli sponzorsky na celou 

akci a popřála všem zúčastněným úspěch v soutěžích a dobrou zábavu. 

Pak už se soutěžící rozešli ke stanovištím jednotlivých disciplín a zapojili se do soutěžního klání. Soutěžili 

jednotlivci- kteří si mohli vybrat, zda absolvují všech 15 soutěžních disciplín nebo jen některé. Soutěž čtyřčlenných 

družstev byla hodnocena v šesti disciplínách-šipky, kroužky, hod granátem na cíl, kuželky, kostky, hod talířem. Do 

soutěže se přihlásilo celkem 16 družstev. 

    V průběhu celého dne postupně přicházeli i další návštěvníci, kteří se rovněž zapojili do soutěží. Celkem se akce 

zúčastnilo 167 osob. Kolem třetí hodiny odpoledne přicházeli první soutěžící s vyplněnými soutěžními kartami, 

které odevzdávali pořadatelům, aby bylo možné zpracovat výsledky. 

   Od 16. hodin probíhala ukázka vystoupení DONÁŠ P.A.C. Liberec- canisterapie, kterou se zájmem shlédli 

zejména dětští účastníci, ale i dospělí soutěžící a připojili se i další hosté rekreačního areálu. V 18. hodin byly 

soutěže ukončeny a nastalo zpracování výsledků. Vyhodnocováno bylo 15 soutěžních disciplín- v každé první tři 

muži a první tři ženy, svoji kategorii měli vozíčkáři(zúčastnili se celkem 4), děti(jednalo se o děti ZP soutěžících). 

Protože se snažíme o to, aby tato akce vešla do povědomí zdravé společnosti, byla i v letošním roce zařazena 

kategorie zdravých příchozích( byli vyhodnoceni 3 nejlepší muži a 3 nejlepší ženy). Zpracování výsledků probíhalo 

až do 24.00 hod a podíleli se na něm E. Zemanová, K. Vičanová, M. Skálová,J. Pomikálková, Z. Zahrádková, M. 

Bakovský. 

    Po večeři probíhala v jídelně společenská zábava s hudbou při které se dobře bavili ti soutěžící, kteří byli 

v areálu Poslova mlýna ubytovaní, ale i členové MO TP Doksy. V dobré náladě se účastníci kolem jedné hodiny 

raní rozcházeli do svých pokojů. 

    V neděli 7. září od půl osmé ráno probíhala příprava na vyhodnocení celé akce. V jídelně byly upraveny stoly, na 

které byly umístěny ceny pro soutěžící jednotlivce i družstva, pro děti, vozíčkáře, pro nejmladšího i nejstaršího 

účastníka. 

    V 9.hodin zahájily Eva Zemanová a Zdenka Zahrádková slavnostní vyhodnocení 13. ročníku Krajských 

sportovních her osob se zdravotním postižením. Přivítaly přítomné soutěžící i hosty- Ing. Karla Kapouna, Václava 



Větrovce, Mgr. Tomáše Seidla, Hanu Málkovou, zástupce Městské policie Česká Lípa vedené Mgr. Milanem 

Petřinou. Poděkovaly všem za jejich podporu a pomoc a ocenily všechny ty, kteří se zapojili jako rozhodčí u 

disciplín a i jinak se podíleli na zajištění celé akce. .(V tomto ročníku bylo 23 nových rozhodčích,i z řad uchazečů o 

práci z ÚP Doksy. Svého úkolu se zhostili na výbornou). 

Hosté obdrželi květiny a složku s materiály, týkající se aktivit organizátorů a samotné akce. A pak již začalo 

slavnostní vyhlašování. Ceny a diplomy  střídavě předávali Ing. Karel KAPOUN,senátor ČR a místostarosta Města 

Doksy, Václav VĚTROVEC za OV KSČM Česká Lípa, Mgr. Milan PETŘINA-za Městskou policii Česká Lípa. První 

na řadu přišly děti- tentokrát jich odevzdalo soutěžní karty celkem 17- 10 chlapců a 7 dívek. 

   Pak následovali první tři muži a první tři ženy v jednotlivých disciplínách. Každý obdržel věcnou cenu(sklo,od 

firmy Egermann N. Bor a z Královské huti Doksy) a diplom. Byl vyhlášen Král vozíčkářů, kterým se stal pan 

Miroslav PULDA z Mimoně, cenami byli ocenění i zbylí vozíčkáři(pp.Hausmannová, Morisová, Čukan). Věcnými 

cenami(sklo) a diplomem byla odměněna první tři soutěžní družstva(Doksy 2, Duběnky z Č. Dubu a Marťani 

z Mimoně a Pardubic- za zmínku zde stojí, že v tomto družstvu byli pouze 3 soutěžící, přesto se umístili na 

bronzovém stupínku). Ostatní družstva obdržela diplom. Na závěr byli oceněni nejstarší účastník- pan Jiří 

PTÁČEK(85 let) z Českého Dubu a nejmladší účastník-Kryštof JINEK(3,5 roku) z České Lípy. 

   Následovalo vystoupení hostů –pp. Ing. K. Kapouna, V. Větrovce, Mgr. M. Petřiny, Mgr. T. Seidla a H. Málkové,  

Všichni poděkovali soutěžícím za bojovné výkony a vyzdvihli práci organizátorů akce- zejména E. Zemanové a Z. 

Zahrádkové- bez kterých by tato akce nebyla možná. Všichni si přejí, aby i v příštích letech bylo možné sportovní 

hry zdravotně postižených pořádat. Za KO STP Liberec poděkovala organizátorkám E. Zemanové a Z. Zahrádkové 

M. Švehlová z České Dubu, která se her účastní pravidelně. 

    Na závěr byli vyzváni všichni přítomní , kteří působili jako rozhodčí u disciplín, aby přišli převzít malé poděkování 

organizátorů-kytičku a čokoládu. Patří jim velký dík za to, že během celého sobotního dne měřili vzdálenosti a čas, 

počítali body. Poděkování patří pp. Mgr. Seidlovi, V. Prouzové nejml.,Mgr.M. Petřinovi, M. Vydrovi a dalším dvěma 

zástupcům MP Č. Lípa, I. Vjaterové, J. Vjaterovi,p. Janákové, H. Šloufové, M. Švermové,E. Galbavé, H. 

Lövenhöferovi, Mgr. J. Lövenhöferové, L. Hruškové,p.Doležalovi, J. Hruškovi, L. Maříkovi, H. Málkové a dalším ze 

skupiny DONÁŠ P.A.C. Liberec, J. Antošové, P. Hanavaldové, Mgr. J. Pomikálkové a uchazečům z ÚP Doksy-

pp.Vičanové,  Skálové, Tomkové, Sedláčkové, Cenknerovi, Sedláčkovi, Hartovi, Čížkovi, Pospíšilovi. 

Poděkování patří i P.Zemanovi, M. Konvalinovi a M. Polachovi za pomoc při prezenci, ubytování a organizaci akce. 

Dík patří i sponzorům, bez kterých by nebylo možné akci realizovat-Městu Doksy, Městu Česká Lípa, Městským 

lesům Doksy s.r.o., RS Poslův mlýn Doksy, Ing. J.Kohlíčkovi,CSc., Ing. K. Kapounovi-senátoru a místostarostovi 

Města Doksy, OV KSČM Česká Lípa, H.Heuchelovi-IAC Nové Zákupy, Egermann s.r.o. Nový Bor, CZP LK o.p.s., 

Tumagu Liberec, Nadaci Euronisa Liberec, Královské huti Doksy, Habr s.r.o. J.Hámové Doksy, Zahradnickému 

centru p. Chýny z Obory a p. Pokornému z Jablonného v Podještědí. 

    S přáním, aby se hry uskutečnily i v r. 2015  a navštívilo je alespoň tolik účastníků jako v letošním roce(167),byl 

13. ročník KSH ZP ukončen. 

 

13. KRAJSKÉ SPORTOVNÍ HRY OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM VE 

VÝSLEDCÍCH 

 

Celé akce se ve dnech 6. -7. 9. 2014 zúčastnilo 167 osob, z toho se do soutěží zapojilo na 130 účastníků. 

SOUTĚŽ DRUŽSTEV 

1. DOKSY 2-830,68 b. (pp.J. Mařík, M. Maříková, J. Hanzlíková, V. Vojtíšková) 

2. DUBĚNKY-Č. Dub-564,64 b. (pp.M Švehlová, Z. Rajtrová, B. Pospíšilová, J. Gláserová) 

3. MARŤANI-Mimoň-Pardubice-528,02 b.(pp. Ing. L. Šulcová, M. Konvalina, M. Polach) 

4. ČERVENKY- Jablonné v Podj.-510,86 b.(pp. L.Bittnerová ml., L. Bittnerová st.,J. Jaklová,  

            H. Makrlíková) 



5.        JABLONEC n.N.-MO STP I.-505,37 b. (pp. Mgr. V. Prouzová, Ing. V. Prouzová, V.   

            Prouzová  nejml., J. Košková) 

6.        SIROTCI I.-Liberec-495,56 b.(pp.M. Půža, J. Michálek, K. Hartmannová, V. Vítek) 

7.        KLUB SENIORŮ Česká Lípa-439,62 b.(pp. E. Baranovičová, M. Provazníková, B.     

           Bezděková, S. Knotek) 

8.        MIMOŇ I.-437,64 b.(pp. M. Antošová, J. Kálecký, J. Kálecká, J. Kálecký ml.) 

9.        DOKSY 1.-431,74 b. (pp.J. Šlouf, A. Vosátko, J. Váňa, J. Šifta) 

10.     SIROTCI II.-Liberec – 427, 18 b. (pp. V. Půžová, S. Olšan st., I. Olšanová, J. Havlík) 

11.     ŠTURMOVI-Volfartice-400,65 b. (pp. B. Šturmová, I. Šturmová, D. Šturmová, J. Šturma) 

12.     DUBÁCI-Č.Dub – 392,32 b. (pp.O. Suchomel, J. Ptáčník, M. Dudová, J. Janečková) 

13.     MIMOŇ II. – 391, 18 b. (pp. J. Myšička, E. Skálová, M. Pulda, P. Šulc) 

14.     DOKSY 3. -354, 16 b. (pp.H. Šloufová, M. Švermová,Z. Pacáková, M. Karešová) 

15.     ČUKANOVI-Liberec-315,01 b.(pp. M. Čukan, J. Čukanová, S. Mlatečková st., S.   

          Mlatečková ml.) 

16.    JESTŘEBÍ- Sluneční dvůr-293,28 b.(pp.S. Honsu, Marie Ciparová, Michaela Ciparová, V.  

          Kalejová) 

 

JEDNOTLIVCI: 

Kategorie disciplína pořadí Muži ženy 

Zdravotně postižení KOULE 1. Oskar HAUSMANN Ludmila BITTNEROVÁ m. 

  2. Petr ŠULC Michaela CIPAROVÁ 

  3. Josef ŠLOUF Milena ORTLOVÁ 

 OŠTĚP 1. Vladimír VÍTEK Zdenka RAJTROVÁ 

  2. Hynek LÖVENHÖFER Ludmila BITTNEROVÁ ml. 

  3. Jiří HAVLÍK Kristýna HARTMANNOVÁ 

 DISK 1. Vladimír VÍTEK Ludmila BITTNEROVÁ ml. 

  2. Josef VÁŇA Zdenka RAJTROVÁ 

  3. Oskar HAUSMANN Jitka KOŠKOVÁ 

 TROJBOJ 1. Vladimír VÍTEK Ludmila BITTNEROVÁ ml. 

  2. Petr ŠULC Jitka KOŠKOVÁ 

  3. Hynek LÖVENHÖFER Michaela CIPAROVÁ 

 GRANÁT 1. Josef VÁŇA Miloslava VOSÁTKOVÁ 

  2. Jiří MICHÁLEK Vlasta VOJTÍŠKOVÁ 

  3. Jiří ŠIFTA Ludmila BITTNEROVÁ ml. 

 ŠIPKY 1. Jiří MICHÁLEK Zdenka RAJTROVÁ 

  2. Oldřich SUCHOMEL Michaela CIPAROVÁ 

  3. Stanislav KNOTEK Marie ŠVERMOVÁ 

 KUŽELKY 1. Miroslav JOHN Ludmila BITTNEROVÁ ml. 

  2. Jiří MICHÁLEK Ludmila BITTNEROVÁ st. 

  3. Martin POLACH Vlasta VOJTÍŠKOVÁ 

 TALÍŘ 1. Josef ŠLOUF Marie ANTOŠOVÁ 

  2. Oskar HAUSMANN Marie ŠVEHLOVÁ 

  3. Josef VÁŇA Božena ŠTURMOVÁ 

 VÁLEČEK 1. Vladimír VÍTEK Jaroslava JINDŘICHOVÁ 

  2. Petr ŠULC Ludmila BITTNEROVÁ ml. 

  3. Josef ŠLOUF Jitka KOŠKOVÁ 



 PONOŽKA 1. Jiří ŠIFTA Marie CIPAROVÁ 

  2. Stanislav KNOTEK Eugenie BARANOVIČOVÁ 

  3. Josef VÁŇA Marie ANTOŠOVÁ 

 SIRKA 1. Miroslav JOHN Kristýna HARTMANNOVÁ 

  2. Jiří MICHÁLEK Zdenka RAJTROVÁ 

  3. Petr ŠULC Zdeňka PACÁKOVÁ 

 KOSTKY 1. Jan KÁLECKÝ Kristýna HARTMANNOVÁ 

  2. Jiří MICHÁLEK Vlasta KALEJOVÁ 

  3. Stanislav KNOTEK Jarmila JANEČKOVÁ 

 KROUŽKY 1. Jiří HAVLÍK Jana HANZLÍKOVÁ 

  2. Stanislav KNOTEK Jitka KOŠKOVÁ 

  3. Martin POLACH Ing. Libuše ŠULCOVÁ 

 PETANQUE 1. Vladimír VÍTEK Michaela CIPAROVÁ 

  2. Jiří MICHÁLEK Miloslava BAKOVSKÁ 

  3. Oldřich SUCHOMEL Kristýna HARTMANNOVÁ 

 SLALOM LÁHEV 1. Jan KÁLECKÝ Vlasta VOJTÍŠKOVÁ 

  2. Jiří HAVLÍK Zdenka RAJTROVÁ 

  3. Oldřich SUCHOMEL Michaela CIPAROVÁ 

 JÍZDA VOZÍK 1. Oskar HAUSMANN Ludmila BITTNEROVÁ ml. 

  2. Martin KONVALINA Zdenka RAJTROVÁ 

  3. Michal ERBEN Jaroslava JAKLOVÁ 

Zdraví příchozí  1. Vladimír ČÍŽEK Helena ERBENOVÁ 

  2. David JINEK Marie MAŘÍKOVÁ 

Kategorie Disciplína pořadí Muži ženy 

Zdraví příchozí  3. Jaroslav MAŘÍK Helena MAKRLÍKOVÁ 

KRÁL VOZÍČKÁŘŮ  1. Miroslav PULDA  

  2. Eva HAUSMANNOVÁ  

  3. Blanka MORISOVÁ  

  4. Marek ČUKAN  

     

SOUTĚŽ DĚTÍ  1. Jiří CANKÁŘ Barbora SKÁLOVÁ 

  2. Jan KÁLECKÝ ml. Viktorie STREJČKOVÁ 

  3. Luboš MAŘÍK Klára HARTOVÁ 

  4. Pavel HART Jana JANATOVÁ 

  5. Petr ŽÁRA Dominika ŠTURMOVÁ 

  6. Kryštof JINEK Marie HARTOVÁ 

  7. David BRESTIČ Kateřina EISENMAYEROVÁ 

  8. Tobiáš BURDA  

  9. Richard JANÁK  

  10. Matěj STREJČEK  

NEJSTARŠÍ ÚČASTNÍK   Jiří PTÁČEK-85 let  

Nejmladší účastník   Kryštof JINEK-3,5 r  

 

U P O Z O R N Ě N Í 

„MPSV varuje před podvodnými poskytovateli sociálních služeb a vydává desatero pro seniory. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí v reakci na informace médií a ve snaze ochránit občany České 

republiky před zneužitím, vydává desatero pro seniory i pro jejich rodinné příslušníky. 

Potřebujete-li péči pro sebe nebo svého blízkého v seniorském věku pak: 

1. Nechoďte do zařízení, které není  registrovanou sociální služnou, může to ohrozit kvalitu péče o 

Vás či Vašeho blízkého a navíc můžete nplatit více, než musíte a ani nebudete vědět za co. 

2. Potřebujete-li sociá,lní službu pro sebe nebo svého blízkého, obraťte se na sociální pracovníky 

obce s rozšířenou působností. 

3. Vyhledáte-li si sám sociální službu, ověřte si ve veřejném registru poskytovatelů či v systému 

vašeho kraje, zda se jedná o registrovaného poskytovatele(má oprávnění takové služby poskytovat), 

případně se se žádostí o tuto informaci obraťte opět na sociální pracovníky obce s rozšířenou působností. 

4. Zjistěte si, kam jdete nebo kam posíláte svého blízkého. Nejlépe si službu prohlédněte či si zkuste 

zjistit reference ve svém okolí; nespoléhejte se pouze na informace na letácích či webových stránkách; u 

registrovaného poskytovatele se vždy o klienty musí starat kvalifikovaný personál. 

5. U registrovaného poskytovatele vždy dostáváte písemnou smlouvu, kde je vždy minimálně 

uvedeno, kolik služba stojí, kde je poskytována, včetně možností ukončení smlouvy. 



6. Smlouvu si řádně prostudujte, případně se poraďte se svými blízkými nebo sociálním pracovníkem 

na obecních úřadech s rozšířenou působností; U registrovaného  poskytovatele může platit maximálně 

toto: 

Ubytování Strava Péče 

210 Kč za den 170 Kč za celodenní stravu 

V rozsahu 3 hlavních jídel 

Podle přiznaného stupně příspěvku 

Na péči- tedy: 

I. 800 Kč 

II. 4000 Kč 

III. 8000 Kč 

IV. 12000 Kč 

 

7. Z Vašich příjmů nebo příjmů Vašeho blízkého, který chce službu využít, je registrovaný 

poskytovatel povinen Vám ponechat 15 procent pro Vaše další potřeby a je tedy povinen úhradu poměrně 

snížit; Poskytovatel se může s Vašimi blízkými dohodnout na spoluúčasti, ovšem vždy maximálně do výše 

stanovené v tabulce. 

8. Poskytovatel Vám může nabídnout další služby navíc nebo tyto služby 

zprostředkovat(např.kadeřníka, pedikéra); služby můžete nebo nemusíte využít a budou Vám vždy zvlášť 

řádně vyúčtovány. 

9. Poskytovatel Vás nemůže nutit odevzdat majetek či zpřístupnit bankovní účet Váš nebo Vašich 

blízkých k jeho volnému nakládání. 

10. U registrovaného poskytovatele máte možnost se vždy obrátit se stížností na kvalitu poskytované 

služby a touto stížností se musí vždy poskytovatel zabývat a v písemné podobě Vás informovat o řešení 

dané stížnosti. Pokud nejste se službou spokojeni, můžete ji podle smlouvy vypovědět a odejít.“ 

(Peter Habáň, tikový mluvčí MPSV ČR) 

 

 

 

 

B L A H O P Ř E J E M E 

Místní organizace tělesně postižených Česká Lípa přeje svým členům, kteří v průběhu září a října oslaví svá 

životní jubilea zdraví, pohodu a spokojenost.. Přání posíláme pp.Marii PODEŠVOVÉ, Evženii VÁVROVÉ, 

Květoslavě ČERNÍKOVÉ, Janu GRUSOVI, Marii NEJEZCHLEBOVÉ, Drahomíře ŠOURKOVÉ Peterovi 

BELANČÍKOVI. 
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