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PRANOSTIKY-Prosinec 

 Prosinec, když je mu zima, halí se v bílý kožich.  

 Vane-li v prosinci vítr východní, špatnou naději mají nemocní.  

 Když prosinec bystří, po vánocích jiskří.  

 Prosinec naleje a leden zavěje.  

 Pryští-li ještě v prosinci bříza, nemívá zima mnoho síly.  

 Je-li prosinec deštivý, mírný a proměnlivý, není se kruté zimy báti.  

 Prosinec proměnlivý a vlahý, nedělá nám zima těžké hlavy.  

 Mrazy, které v prosinci brzy ochabnou, znamenají zimu mírnou.  

 Hřmění v prosinci zvěstuje silné větry.  

 Když v prosinci hrom ještě hučí, rok příští stále vítr fučí.  

 Jaký prosinec, takové jaro.  

 Studený prosinec - brzké jaro.  

 Jaký prosinec - takový červen.  

 Jaké zimy v prosinci, taková tepla v červnu.  

 Když měsíc o vánocích ubývá, rolníku úrody přibývá.  

 Je-li v prosinci Mléčná dráha jasně a zřetelně viděti, bude rok budoucí úrodný; je-li však jen částečně 
viditelná, nebude mnoho obilí a vína.  

 Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím roce úroda krásná.  

 Po studeném prosinci bývá úrodný rok.  

 Je-li studený prosinec, hodně práce bude mít žnec.  

 Není-li prosinec studený, bude příští rok hubený.  

 Lepší vánoce třeskuté než tekuté.  

 Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok na to běží.  

 Mrazivý prosinec, mnoho sněhu, žíznivý roček bude v běhu.  

 Mrazivý prosinec, hodně sněhu – úrodný roček bude v běhu.  

 Prosinec se sněhem na pěšině, žitko je na každé výšině.  

 V prosinci-li zima, sníh-li hojně lítá, 
hojnost všady bývá žita.  

 Mnoho sněhu v prosinci - mnoho ovoce a trávy.  

 Pošmurný prosinec dobré je znamení 
pro sady, lučiny i všechno osení.  

 Jsou-li v zimě po cestách ledy, podaří se výborně zelí.  

(Zpracoval Michal Erben) 



CO SE NÁM POVEDLO 
 

ČLENSKÁ SCHŮZE A MIKULÁŠSKÁ SEŠLOST 
 

4. prosince 2014 uskutečnila Místní organizace tělesně postižených Česká Lípa svoji členskou schůzi v restauraci 
Skleník na Slovance. Přítomní členové byli seznámeni s činností a hospodařením organizace za období leden-
listopad 2014, dále byl předložen ke schválení plán práce a rozpočet na r. 2015. Byly předány informace z oblasti 
odborného sociálního poradenství- posuzování příspěvku na péči, výměna průkazů TP,ZTP,ZTP/P a další aktuální 
novinky.Každý z přítomných obdržel, spolu s přáním zdraví, štěstí a spokojenosti , malý dáreček. 
Po skončení členské schůze následovala Mikulášská sešlost, doprovázená občerstvením a hudebním doprovodem 
p. Měkoty. Civilní Mikuláš předal přítomným i malé překvapení. Spokojení účastníci se po 17. hod. rozcházeli do 
svých domovů. 
 

PŘEDVÁNOČNÍ VÝSTAVA 
 
Ve dnech 8.-11. prosince 2014 proběhla v prostorách Komunitního centra,Školní 2213 Česká Lípa 
PŘEDVÁNOČNÍ VÝSTAVA PRACÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH A SENIORŮ. Výstavu uspořádalo Sdružení 
tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. ve spolupráci s Místní organizací tělesně postižených a Základní organizací 
postižených civilizačními chorobami Česká Lípa. Své práce vystavovali dospělí, děti i kolektivy, vybírat jste mohli 
výrobky z nejrůznějších materiálů. Nechyběly tradiční perníky, pletené a háčkované výrobky, výkresy, keramika, 
svíčky, ozdobné svícny, zvonečky, koule, vánoční přání, korále, náušnice, výrobky z papírového pedigu a spousta 
dalších. Výstavu shlédlo 295. návštěvníků. Součástí výstavy byla i soutěž „O NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁNOČNÍ MOTIV“. 
Návštěvníci výstavy, určili svým hlasováním následující pořadí: 
 

JEDNOTLIVCI-DĚTI 
1. Karolína DOLEŽALOVÁ - 1.P Jižní - výkres -   845 b. 
2.  Erik ŽIGA - 5.A Nerudova - výkres čert -   620 b 
3.  Daniel ŽIGA - 5.A Nerudova – výkres-anděl-   620 b. 
4. Adéla VOLFOVÁ - 5.A Nerudova - výkres - čert-  495 b. 
5. Martin KICA - 5.A Nerudova-výkres  stromek-   305 b. 
6. Sára KALEJOVÁ - II.A - Moskevská – keramika - ryba-  300 b. 
7. Míra ANDRÉ - 5.a Nerudova-výkres - Mikuláš   285 b. 
8. Karolinka HANUŠOVÁ - 5.A Nerudova- výkres – anděl - kuchař-240 b. 
9. František KOLBABA - II.A Moskevská – keramika –r yba- 210 b. 
10. Gabriela HARANGOV  A - II.A Moskevská-keramika - ryba- 200 b. 
11. Míra ANDRÉ - 5.A - Nerudova - výkres - čert-   175 b. 
12. Aneta JONÁŠOVÁ  - II.A Moskevská – keramika - ryba-  140 b. 
13. Jakub MAREŠ - II.A - Moskevská – keramika - ryba-    75 b. 
14. Martin HORÁK - II.A - Moskevská – keramika – ryba-    65 b. 
15. Markus SINA - II.A - Moskevská - keramika-ryba-    60 b. 
16. Alex ŽIGA-II.A - Moskevská – keramika - ryba-     50 b. 
17. Martin PROKŮPEK- II.A – Moskevská – keramika - ryba-   40 b. 

 

JEDNOTLIVCI-DOSPĚLÍ 

 
1. Jarmila ŠIŠKOVÁ - Doksy - perníkový kostel-       825 b. 
2. Jana BURIÁNKOVÁ, Helena MUDRUŇKOVÁ.- ZO SPCCH Č.Lípa - kulíškový  stromeček- 455 b. 
3. Jaroslava HANZLÍKOVÁ-MO TP Č. Lípa – stromek - pedig-     435 b. 
4. Jana BURIÁNKOVÁ - ZO SPCCH Č. Lípa-stromek z těstovin-     390 b. 
5. Vlasta ŠKOLOVÁ - ZO SPCCH Č. Lípa – Mikuláš + Santa Claus-    345 b. 
6. Miluše DUŠKOVÁ - MO TP Č. Lípa – anděl - pedig-      315 b. 
7. Milada ŠPINDLEROVÁ - MO TP Č. Lípa - vyšívaný ubrus-     285 b. 
8. Hana TOMÁŠKOVÁ - ZO SPCCH Č. Lípa - vánoční bota-     185 b. 
9. Vlasta ŠKOLOVÁ - ZO SPCCH Č. Lípa - tučňáci na lyžích-     125 b. 
10. Jana BURIÁNKOVÁ - ZO SPCCH Č. Lípa – závěs - šišky-     105 b. 
11. Miluše DUŠKOVÁ - MO TP Č. Lípa - čert - ošatka z pedigu-     100 b. 
12. Alena HUBÁČKOVÁ - Kamenický Šenov - svícen        80 b. 
13. Stanislava BAROCHOVÁ - MO TP Č. Lípa - háčkovaný zvoneček-      80 b. 
14. Stanislava BAROCHOVÁ - MO TP Č. Lípa - skládaná vánoční koule - papír-     75 b. 
15. Milada ŠPINDLEROVÁ - MO TP Č. Lípa - dečka-        65 b. 
16. Dagmar PAVLÁSKOVÁ - Kamenický Šenov - svícen-         55 b. 
17. Irena LEPIČOVÁ - Česká Lípa - korálkový anděl-        40 b. 
18. Naděžda SVOBODOVÁ – Turnov - ošatka z pedigu-          10 b. 

Alena HUBÁČKOVÁ - Kamenický Šenov - dečka-        10 b. 
Irena LEPIČOVÁ - Česká Lípa-látkový stromek-           10 b. 



 
KOLEKTIVY-DĚTI 

 
1. Sp. Š.-  Jižní-V.S.- adventní věnec z perníku-    515 b. 
2. ZŠ, PŠ  Moskevská-7.A - adventní věnec z vatových tamponů-  360 b. 
3. Sp. Š. – Jižní - školní klub - stromek-pedig-    275 b. 
4. Sp. Š. - Jižní-II.S - adventní kalendář –závěsný-   230 b. 
5. Sp. Š..- Jižní-0 S.- 2 - vánoční válec-     200 b. 
6. Sp. Š. - Jižní - III.S - velká ozdobená šiška-    140 b. 
7. ZŠ, PŠ  Moskevská-9.B,8.A.- adventní svícen - vlak z březového dřeva- 135 b. 
8. Sp. Š.- Jižní-1.S - strom s dárky - koláž-papír-    115 b. 
9. Sp. Š - Jižní-VII.S.- zvoneček-        85 b. 
10. Sp. Š - Jižní-6.S - Svícen červený-       80 b. 
11. Sp. Š. - Jižní-1.P - Vánoční závěs-       70 b. 
12. ZŠ,PŠ Nerudova 5.a- závěs – šiška + zlatý zvonek-     65 b. 
13. ZŠ,PŠ Moskevská-8.A.- Vánoční stromek z krabice-     45 b. 
14. ZŠ,PŠ Nerudova 5.A - závěs šiška + červená mašle + hvězda-    35 b. 
15. ZŠ,PŠ Nerudova 5.A.- závěs-šiška + károvaná mašle-     30 b. 
16. ZŠ,PŠ Nerudova 5.A.- závěs-šiška + červená mašle-     30 b. 
17. ZŠ,PŠ Moskevská - 2x Mikuláš břízový-       20 b. 
18. ZŠ,PŠ Nerudova 5.A - závěs-šiška + lodní kolo       10 b. 
19. ZŠ,PŠ Nerudova 5.A - vánoční závěs-         5 b. 

 

 
KOLEKTIVY-DOSPĚLÍ 
 

       1. Domov Sluneční dvůr Jestřebí - sněhulák z papírového pedigu-  1060 b 

       2. Domov  Sluneční dvůr Jestřebí - anděl z papírového pedigu-    235 b. 
       3. Domov  Sluneční dvůr Jestřebí - vánoční stromek z papírového pedigu-   185 b. 
       4. Denní stacionář Hradecká ul. Č. Lípa-svíčka - ván.stromek+keramika-ryba140 b. 
       5. Domov pro seniory Doksy - adventní svícen z pedigu-     130 b. 
       6. Arteterapie STP Č. Lípa o.p.s. - vánoční stromeček-     130 b. 
       7. Domov pro seniory Doksy - sněhulák pletený-      100 b. 
       8. Domov Sluneční dvůr Jestřebí – ozdoby - andílci z těstovin-      80 b. 
       9. Domov pro seniory Doksy - 2x stromek z pedigu - plochý-      65 b. 
      10. Domov pro seniory Doksy - koule fialová-        60 b. 
      11. Domov Sluneční dvůr Jestřebí  - svícen ve sklenici-       40 b. 
      12. Domov Sluneční dvůr Jestřebí - ozdobné šišky-        25 b. 
      13. Arteterapie STP Č. Lípa o.p.s. – svícen -  sklenice-       15 b. 
      14. Domov pro seniory Doksy - svícen-sněhulák - plochý-          5 b. 
 
Děkujeme všem členkám ZO SPCCH Česká Lípa ,členům MO TP Česká Lípa a dalším dobrovolníkům, kteří nám 
pomohli výstavu realizovat(instalace, vlastní průběh,úklid). 

 

CO PŘIPRAVUJEME NA ROK 2015 
 

Místní organizace tělesně postižených Česká Lípa bude i v r. 2015 úzce spolupracovat se Sdružením tělesně 
postižených Česká Lípa o.p.s. a zapojovat se do jejich aktivit. Společně připravujeme: 
 

měsíc Aktivita měsíc aktivita 

leden Kurz znakového jazyka 
Práce s PC 
Plavání 

červenec Aktivizační cvičení,dotykové masáže 
Přednáška 
Práce s PC 

únor Kurz znakového jazyka 
Práce s PC 
Aktivizační cvičení HK,DK,dotykové masáže 
Plavání 
 

srpen Turnaj v pétanque 
Práce s PC 

březen Kurz znakového jazyka 
Práce s PC 
Arteterapie 
Plavání 
Aktivizační cvičení HK,DK,dotykové masáže 
Jarní výstava prací ZP a seniorů 

září Ozdravně-edukační víkend 
Plavání,masáže 
Práce s PC 
Aktivizační cvičení,dotykové masáže 
Návštěva divadla 



duben Kurz znakového jazyka 
Práce s PC 
Arteterapie 
Přednáška 
Aktivizační cvičení HK,DK,dotykové masáže 
Turnaj v pétanque 
Návštěva divadla 
 

říjen Arteterapie 
Kurz znakového jazyka-začátečníci, 
pokročilí 
Přednáška 
Práce s PC 
Aktivizační cvičení HK,DK, dotykové 
masáže 
Turnaj v pétanque 
Masáže,plavání 

květen Kurz znakového jazyka 
Práce s PC 
Ozdravně-edukační víkend 
Arteterapie 
Plavání,masáže 
Aktivizační cvičení HK,DK, dotykové masáže 

listopad Masáže,plavání 
Kurz znakového jazyka-začátečníci, 
pokročilí 
Arteterapie 
Práce s PC 
Přednáška 
Předvánoční výstava prací ZP a seniorů 
 

červen 11.ročník Dne dětí se ZP 
14.ročník Krajských sportovních her osob se 
ZP 
Arteterapie 
Rekondiční pobyt 
Práce s PC 

prosinec Kurz znakového jazyka-začátečníci, 
pokročilí 
Práce s PC 
Aktivizační cvičení HK,DK, dotykové 
masáže 
Masáže, plavání 

 
 
Tyto aktivity budeme realizovat, pokud na ně získáme finanční prostředky. 

 

 
NABÍDKA KOMPENZAČNÍ POMŮCKY 

Nabízíme k odprodeji Masážní polohovací křeslo, váha 70 kg, kůže - barva oříšková, 2x ovládání, nutný vlastní 
odvoz, cena 5.000,- Kč. kontakt 724 572 343. 
 

 
 

 
 

B L A H O P Ř E J E M E 

Místní organizace tělesně postižených Česká Lípa přeje svým členům, kteří v průběhu ledna a 
února 2015 oslaví svá životní jubilea zdraví, pohodu a spokojenost.. Přání posíláme  pp. Ivaně 
VILDOVÉ,Jaromíru VÁŇOVI, Eugenii BARANOVIČOVÉ, Miladě ŠPINDLEROVÁ, Ladislavě 
HOLEČKOVÉ, Ing. Mojmíru KŘÍŽOVI, Luboši PAVLÍKOVI, Jiřině ŠTĚRBOVÉ, Františku 
BAROCHOVI, Karolíně KUBÁTOVÉ, Josefu VRÁNKOVI. 



 

 

HODNOTA ÚSMĚVU 

„Nestojí nic, ale znamená mnoho. Obohatí každého, komu je určen, aniž ubere těm, kteří jej dávají. 

Trvá pouhou chvilku, ale leckdy uvízne v paměti na dlouhou dobu. 

Nikdo není tak bohatý, aby se bez něj mohl obejít, a nikdo naopak tak chudý, aby se jím nestal bohatším. 

 

 



 

 

Vytváří šťastné domovy, podněcuje dobrou vůli a je znamením přátelství. 

Je odpočinkem unavenému, denním světlem pro sklíčeného, sluneční září pro smutného a přirozenou protilátkou 
na potíže života. 

Nemůžete si ho koupit, vyžebrat, vypůjčit ani ukrást, protože není žádným pozemským statkem, dříve než je 
darován. 

A jestliže už  někdo nemá sílu Vás jím obdarovat, zkuste mu darovat jeden Váš. 

Neboť nikdo nepotřebuje úsměv tolik, jako ten, kdo už nemá žádný na rozdávání.“ 

 

 

 
 

Redakce časopisu „INFORMAČNÍK“ přeje Vám všem klidnou vánoční pohodu a do nového 
roku 2015 zdraví, štěstí a spokojenost. 
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