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PRANOSTIKY-BŘEZEN-DUBEN 

Do března se dostaneme jednou roztomilou „únorovo-březnovou“ pranostikou: 

„Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.“ 

Březnové pranostiky však většinou voní jarem. 

Nejznámějším povětrnostním patronem v první polovině tohoto měsíce je svatý Řehoř. Celá řada jeho rčení se dá 
zcela jednoduše shrnout do jednoho komplexního- 

„Na svatého Řehoře čáp letí od moře, žába hubu otevře, líný sedlák, který neoře.“ 

V dalších pranostikách pak ještě ledy plují do moře, vlaštovičky letí přes moře, a toto všechno znamená, že jaro už 
je na postupu. 

 

František HRUBÍN: BŘEZEN 

Mezi sněhem zelená se tráva, 

Sníh se ztrácí v jarních potůčkách, 

Oráč střípky ledu zaorává, 

Zima už má ze sluníčka strach. 

 

Moje píseň čeká na skřivana, 



Aby se mnou zpíval o jaru. 

Vydechni si země, lemovaná 

Horami tam v modrém oparu. 

 

Hory, včera bílé závějemi, 

Nyní modrají se nablízku. 

Moje rádlo kypří jarní zemí, 

Horko oráči i želízku. 

 

Lidové  tradice – oráči a země 

Jakmile rozmrzla půda a bylo vyhovující počasí, vyjelo se na pole, většinou kolem poloviny března, k první jarní 

práci –orbě. Byla to důležitá práce, její kvalita ovlivnila budoucí úrodu, a tak byla i první orba spojena se zvyky a 

magickými obřady. Měly podpořit úrodnost pole. Orání bylo většinou mužskou prací, a proto i zvyky, které se 

k němu vztahují a odrážejí úctu k zemi, byly v režii mužů. Než vyjel oráč poprvé na pole, pokropil sebe, zapřažené 

zvíře i pluh svěcenou vodou a požehnal znamením kříže. Na poli pak udělal bičem tři kříže do vzduchu a tři na 

zemi před zapřaženým pluhem a se slovy „s pomocí boží“ začal vyorávat první brázdu. Oráním obrácenou půdu 

první brázdy také požehnal křížem. 

Březen - za kamna vlezem. 
Březnové slunce má krátké ruce. 
Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl. 
Březnový sníh zaorati jest jako když pohnojí. 
Březen bez vody - duben bez trávy. 
Hřmí-li v březnu, sněží v máji. 
Mlha v březnu znamená za sto dní bouřku. 
V kožichu sej jařinu a v košili oziminu. 
 
DUBEN 

„Pravoslavného“ aprílového počasí se naši předkové tak zalekli, že pranostik, které se váží k jednotlivým dnům 

tohoto už jednoznačně jarního měsíce, je jako šafránu. Omluvou jim mohou být dvě významné okolnosti- jednak 

asi měli plné ruce při  jarních pracích, a pak – počasí v dubnu je u nás opravdu velmi proměnlivé, a dá se vysvětlit i 

tím, že náš duben je měsíc s nejnižším průměrným tlakem vzduchu z celého roku! 

Neměli bychom přehlédnout den 23. dubna, kdy se objevuje výstraha pro milovníky slivovice – „Na svatého 

Vojtěcha když  prší, trnky se neurodí“. 

Opravdovým patronem našeho jara je však svatý Jiří. Hezká slovní hříčka se povedla našim předkům v pranostice 

– „Na Jiří Jiřičky již víří!“ 

František HRUBÍN: DUBEN 

Co si z kvítí napleteme vínků 

v prstech, jež už dost se ohřály, 

než vyžene stromek do lupínků, 

než se bílým květem obalí. 

 

Loňské dříví ještě hučí v peci. 

Venku slunci, div ne letnímu, 



pacholátko už se dává svléci, 

dávno zapomnělo na zimu. 

Voda, vodička už na nás čeká, 

už se čistí u samého dna. 

Země do vysoka, do daleka 

vydechuje-zase svobodná. 

Velikonoční čas 

Velikonoční doba nespočívá jen ve Velikonočním pondělí, nejen v pomlázce, nejen v polévání a malovaných 
vajíčkách. Velikonoční čas v sobě ukrývá zásadní zlom. Zlom mezi koncem a počátkem, mezi smrtí a 
znovuzrozením, mezi zimou a létem. A také mezi tmou a světlem. Mezi beznadějí a nadějí. Je to doba skutečné 
obnovy, a právě tak bychom ho měli prožívat. A nezapomínat, že je to období, kdy se prodlužuje den a slunce dává 
o sobě  vědět. 
Březen - za kamna vlezem; duben ještě tam budem. 
Sníh dubnový jako mrva pohnojí. 

Duben chladný, deštivý, úroda nás navštíví. 
Je-li v dubnu teplý déšť, hojné požehnání jest. 
Duben hojný vodou - říjen vínem. 
Hřmí-li v dubnu, konec mrazům. 
V dubnu hrom - nebojí se mrazu strom. 

Čím kvete trní později, tím méně se urodí sena a obilí. 

(Zpracovali M.Erben a L.Hrušková) 

EUROKLÍČE NA ČESKOLIPSKU 

Chtěli bychom Vás upozornit na projekt ,,EUROKLÍČ , který realizuje Národní rada osob se zdravotním postižením 

ČR pod záštitou Ministerstva dopravy ČR a za finanční podpory Libereckého kraje a Ministerstva pro místní rozvoj 

ČR. 

K čemu je dobrý Euroklíč? 

Zajišťuje  rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení (např. 

výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.) osazených jednotným Eurozámkem. Euroklíč lze použít v řadě zemí 

Evropy, u nás je již obsazeno přes 650 míst (např. na úřadech, nádražích, čerpacích stanicích, v obchodních 

centrech apod.) Každé místo osazené Eurozámkem je označeno pamětní deskou. 

Proč je nutné prostory uzavírat a osazovat Eurozámkem? 

Cílové skupiny, které jsou uvedeny dále, potřebují ke své hygieně vybavené a čistě prostředí, což uzavřený prostor 

Eurozámkem lépe zajistí. Systém zpřístupňuje zařízení těm, pro něž jsou určena a braní jejich zneužívání 

nežádoucími skupinami (např. vandaly, narkomany, pouličními prostitutkami apod.).  

Kdo kde může získat zdarma Euroklíč? 

Euroklíč může zdarma získat každý držitel průkazu TP, ZTP a ZTP/P, diabetik, stomik, onkologický pacient, člověk 

trpící roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou, nespecifickými střevními záněty: Crohnovou chorobou a 

ulcerózní kolitidou a močovými dysfunkcemi, který má bydliště v Libereckém kraji. Je nutné doložit občanský 

průkaz a průkaz TP, ZTP či ZTP/P.U těch, kteří nejsou držiteli průkazů, bude do EVIDENČNÍ karty EUROKLÍČE 

napsáno, že patří do některé z cílových skupin. Euroklíče můžete získat ve Sdružení tělesně postižených Česká 

lípa o.p.s., které má svou pobočku v Doksech, Komenského 47 (Komunitní centrum). Kontaktní osobou je Eva 

Zemanová – 723 594 459. Naleznete ji v Komunitním centru každé pondělí od 15.00- 17.00 hod., kdy poskytuje 

odborné sociální poradenství a zajišťuje provoz půjčovny kompenzačních pomůcek. 

 



 

JAK SE POSTARAT O SVÉ NEJBLIŽŠÍ V PŘIROZENÉM PROSTŘEDÍ 

V současné době se velice setkáváme s tím, že vzhledem ke zvyšování věku a zhoršování zdravotního stavu 

občanů se řada z nich ocitá v nepříznivé sociální situaci, se kterou si neví rady ani oni ani rodina, která by se o ně 

ráda postarala v jejich přirozeném prostředí. Ke zhoršení zdravotního stavu může však dojít i úrazem či náhlou 

příhodou(srdeční infarkt, mozková mrtvice a další..). Všichni , kteří se v takové situaci ocitnou mohou využít služeb 

odborného sociálního poradenství a půjčovny kompenzačních pomůcek Sdružení tělesně postižených Česká Lípa 

o.p.s., Doksy, Komenského 47 – každé pondělí od 15.00- 17.00 hod. dále dle telefonické domluvy. 

V České Lípě je to pak v Komunitním centru, Školní 2213, po-9.00-13.00;út,st,čtv-9.00-14.00. Prosíme předem se 

telefonicky ohlašte-723594459,606161859. 

Na základě tel. domluvy s E. Zemanovou(723 594 459) lze poskytnout terénní službu odborného sociálního 

poradenství přímo v jednotlivých spádových obcích. 

V roce 2014 využilo služeb odborného poradenství a půjčovny kompenzačních pomůcek v Doksech  284 občanů. 

Zapůjčujeme i kompenzační pomůcky 

CENÍK  KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK 

Půjčovna kompenzačních pomůcek  Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. 

Mechanický vozík- skládací    7,- Kč/den 

Schodolez pásový  15,- Kč/den 

Sedačka na vanu  40,-  Kč/měsíc  

WC židle-pevná   30,- Kč/měsíc 

WC židle-kolečka   30,- Kč/měsíc 

Nástavec na WC   30,- Kč/měsíc 

Nástavec na WC s madly   50,- Kč/měsíc 

Kloubové chodítko   70,- Kč/měsíc 

Chodítko skládací-čtyři kola(sedačka+košík)   80,- Kč/měsíc 

Chodítko skládací-tři kola  70,- Kč/měsíc 

Podpažní berle Zdarma 

Francouzské hole Zdarma 

Vycházková hůl Zdarma 

Antidekubitní matrace 250,- Kč/měsíc 

Postel elektrická polohovací 300,- Kč/měsíc; 400,-Kč/měsíc 

Motomed 150,- Kč/měsíc 

Ametystová Bio-Mat podložka malá(Zakoupeno díky 

podpoře JaT) 

při zápůjčce min. na 5 dnů se platí    50 Kč/den; při kratší zápůjčce 

pak 70Kč/den 

Ametystová Bio-Mat podložka-velká při zápůjčce min. na 5 dnů se platí    140 Kč/den; při kratší 

zápůjčce pak 170Kč/den 

 



 

 

 

Bio- Mat professional 

Richway Amethyst Bio- Mat je podložka, kterou položíte na masážní stůl nebo domácí matraci. 

Prostřednictvím elektronického ovládacího panelu ( vyrobeno společností Texas Instruments) převádí 

elektrickou energii na dlouhé infračervené záření, neviditelné světlo přírody. Výzkum NASA ukázal, že 

dlouhé infračervené záření je nejbezpečnější a nejefektivnější světelné záření. Pomáhá snižovat otoky, 

zlepšuje prokrvení a bylo prokázáno, že ničí rakovinné a virové buňky bez poškození okolních zdravých 

buněk. Pronikne 15 až 20 centimetrů do nejniternější částí organismu, podporuje proces hojení a 

regeneraci nervových a svalových tkání. 

Matrace Bio- Mat také produkuje záporné ionty, které vaše tělo masírují na molekulární úrovni, což 

urychluje a prohlubuje proces hojení a pročištění organizmu, Jejich vlivem také dochází k snížení acidity 

směrem k přirozené rovnováze pH organismu. Záporné ionty jsou považovány za ,,hlavní vypínač´´, 

který aktivuje celý buněčný komunikační systém a zlepšuje všechny životní funkce. Pomáhají zmírnit 

alergické reakce, migrény a zánět dutin. Tyto dvě složky – záporné ionty a dlouhé infračervené vlnění, 

se přenáší skrz kanály krystalů ametystu, které pokrývají povrch matrace Bio-Mat. Krystal ametystu je 

přírodní supravodič, který dle vědeckých výzkumů produkuje nejstabilnější a nejsilnější ze zdraví 

prospěšných infračervených vln a v organismu způsobuje vibrace nejvyšších frekvencí. Má také 

významné detoxikační účinky, čímž napomáhá léčbě závislosti např. alkoholu či na jídle, příznivě působí 

také při kocovině. Rovněž samovolně produkuje dlouhé infračervené vlnění. 

Tato technologie je používána v lázních a v ordinacích praktických lékařů po celém světě. 

Fyzioterapeuti, chiropraktici i specialisté na akupunkturu si jsou vědomi jejího přínosu pro své klienty. 

Pro své zaměstnance nechaly tyto matrace na pracovištích nainstalovat společnosti Boeing a Microsoft. 

Začněte se tedy již dnes starat o své zdraví a pohodu. Kvalitní spánek v noci nebo krátké 

pětadvacetiminutové zdřímnutí na matraci Bio- Mat mohou zajistit, že léta, která vás čekají, budou 

zdravější, a vy si budete moci užívat života aktivně a naplno. 

S matrací Richway Amethyst Bio- Mat se provádí aplikovaná infračervená termoterapie, která je 

hrazena některými našimi zdravotními pojišťovnami. 

Na vývoji tohoto lékařsky schváleného zařízení pro domácí i profesionální použití se podílely věda i 

medicína společně. Díky špičkové technologie dokáže matrace Bio- Mat zastavit a zvrátit degenerativní 

cykly onemocnění a urychluje proces obnovy buněk. Posttraumatické a pooperační hojení probíhá o 

57% rychleji. 

Pomáhá ulevit od bolesti a ztuhlosti kloubů, urychluje hojení a rehabilitaci, zlepšuje krevní oběh, snižuje 

stres a únavu, zlepšuje bazální teplotu, podporuje imunitní systém, redukuje hyperaktivitu, pomáhá 

spalovat kalorie a hlídat hmotnost, posiluje kardiovaskulární systém, pomáhá odstraňovat odpadní látky 

a toxiny, omlazuje pokožku a buněčné funkce, dodává energii a vitalitu, napomáhá hluboce relaxovat 

v hladině delta, reguluje psychický stav, působí jako prevence atrofie svalů, poskytuje celkovou relaxaci. 

Richway Amethyst Bio- Mat je používán v mnoha zařízeních pro tělesně postižené na zlepšení 

každodenní rehabilitace, prevenci atrofie svalstva a zvýšení tělesné teploty. Seniorům a tělesně 

postiženým pomůže zlepšit tělesnou teplotu, termoregulaci a prokrvení končetin. U dlouhodobě ležících 

slouží Bio- Mat jako prevence zápalu plic. 

 



 

PŘIPRAVUJEME 

ARTETERAPIE 

Setkání s výtvarnicí J. Eichlerovou se uskuteční v Komunitním centru, Školní 2213 Česká Lípa 

v následujících termínech: 12.3. v 9,30-čtvrtek,  17.3. ve 13.00 –úterý; 26.3. v 9,30-čtvrtek. Dále pak 

14.4.;28.4. 2015 od 13.00 

JARNÍ VÝSTAVA PRACÍ 

Jarní prodejní výstava prací zdravotně postižených a seniorů se bude konat ve dnech 30. března- 
2.dubna 2015 v Komunitním centru, Školní 2213 Česká Lípa. Součástí výstavy bude i soutěž „O 
neobvyklé velikonoční vajíčko“. Práce na výstavu můžete dodávat v týdnu od 23. Do 26. března 2015 
v době od 9.00 do 14.00 hod. 

Výstava bude otevřena- po, út, stř.-9.00-16,30, čt-9.00-12.00 

 

DALŠÍ AKTIVITY 

11. ročník Dne dětí se zdravotním postižením se bude konat 5. června 2015 v RS Termit Doksy. 

14. Krajské sportovní hry osob se zdravotním postižením proběhnou ve dnech 27. A 28. června 2015 

v rekreačním areálu Poslův mlýn Doksy. 

Společný rekondiční pobyt Okresní organizace, Místní organizace Svazu tělesně postižených Česká 

Lípa  a Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. proběhne v penzionu Nový Mlýn ve Starých 

Splavech ve dnech 13. -19. září 2015. 

Ozdravně-edukační víkend pro seniory a zdravotně postižené proběhne na stejném místě v termínu  

30. října-1.listopadu 2015. 

ZVÝHODNĚNÉ ZAHRANIČNÍ ZÁJEZDY 

Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. upozorňuje zájemce o zvýhodněné zahraniční zájezdy, 

že i v letošním roce bude pokračovat spolupráce s CK Retour Praha a budou se pořádat zájezdy do 

Itálie a Chorvatska. Dle sdělení CK Retour by se ceny měly pohybovat zhruba na úrovni r.2014. Bližší 

informace-E.Zemanová(723594459) 

DOPORUČUJEME 

MANIKÚRA A PEDIKÚRA U VÁS DOMA 

Chcete si nechat udělat pedikúru a nevíte kam se obrátit? Máme pro Vás doporučení- můžete využít 

služeb manikérky a pedikérky Ivči Charvátové-mobil 723891114, e-mail:Ivana.Charvatova@semail.cz. 

Na základě domluvy přijde k Vám domů. Provádí pedikúru i u nemocných diabetem. 

NABÍDKA PRODEJE MASÁŽNÍHO KŘESLA 

Nabízíme k odprodeji Masážní polohovací křeslo, váha 70 kg, kůže-barva oříšková, 2x ovládání, nutný 

vlastní odvoz, cena 5.000,- Kč. kontakt 724572343. 

 

 



 

 

CO SE NÁM POVEDLO 

Dne 4. března 2015 uspořádaly společně Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. a Místní 
organizace Svazu tělesně postižených Česká Lípa společné setkání u příležitosti Mezinárodního dne 
žen. Setkání proběhlo v Jihočeské restauraci „U Bohouše“. Na začátku E. Zemanová a Z. Zahrádková 
seznámily přítomné s nejbližšími plánovanými aktivitami a aktuálními novinkami v sociální oblasti. Byla 
připomenuta historie vzniku Mezinárodního dne žen a vzpomenuty i březnové pranostiky. O zábavu se 
pak postaral svým hudebním doprovodem pan V. Měkota, studenti z Divadelního klubu mladých při 
Obchodní akademii v České Lípě předvedli 1 ženský monolog a 1 dialog, se kterými vystupovali  na 
soutěži „O POHÁREK SČDO“. Vystoupení studentů bylo odměněno zaslouženým potleskem a drobným 
dárkem. 50 přítomných účastníků se velmi dobře bavilo a po občerstvení a malých dárcích(ženy květiny 
a malý dárkový balíček, muži malý dárkový balíček) došlo i na taneček. Spokojení účastníci se pak  po 
17 hodině rozcházeli a rozjížděli do svých domovů. 

 

 

Přehled změn v sociálních dávkách pro rok 2015 

PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ 

Nástupem nového roku dojde ke změně zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění 
pozdějších předpisů, která se dotkne všech napříč generacemi, přičemž zřejmě nejožehavější změnou 
bude změna ve vyplácení příspěvku na bydlení, který by měl zabránit tolik nechvalně známému 
podnikání s chudobou, které se týká zejména nepřizpůsobivých občanů platících pronajímatelům 
ubytoven neúměrně vysoké nájemné za nevyhovující prostory. V tomto případě se dá říci, že těmto 
podnikatelům zvoní hrana, jelikož příspěvek na bydlení nebude od roku 2015 vyplácen podle počtu osob 
žijících ve společné domácnosti, ale bude poskytován na prostor. To znamená, že 1 domácnost (bez 
ohledu na počet členů v ní žijících) získá pouze 1 příspěvek na bydlení, jehož maximální výše se bude 
navíc nově odvíjet od tržní ceny pronájmů platných v dané lokalitě. 

Tím však změna ve vyplácení příspěvku na bydlení nekončí. Další novinkou je vyplácení sociální dávky 
pouze po dobu půl roku (výjimečně 1 rok), pokud žadatel bude žít na ubytovně. Jejím cílem je v tomto 
případě přinutit žadatele k hledání vyhovujícího bydlení. Toho chce stát dosáhnout také prostřednictvím 
odebrání příspěvku na bydlení tomu, kdo se nebude snažit najít přijatelné bydlení a nebude usilovat o 
získání zaměstnání. 

Další změna se týká porodného. Nově maminky získají porodné i na druhé dítě (a jeho dvojče), a to ve 
výši 10 000,- Kč, přičemž výše sociální dávky na první dítě zůstane stejná, tj. 13 500,- Kč. Zároveň se 
zvýší hranice příjmů určující nárok na vyplacení porodného, a to z 2,4násobku životního minima rodiny 
(čistý příjem rodiny do 18 504,- Kč, u samoživitelek 11 712,- Kč) na 2,7násobek (čistý příjem rodiny 
s jedním dítětem do 20 817,- Kč, s dvěma dětmi 25 515,- Kč, u samoživitelky do 13 176,- Kč). Také 



matky s vícerčaty si polepší. V současnosti mohou získat maximálně 19 500,- Kč, od nového roku je to o 
3 500,- Kč více, tj. 23 000,- Kč. 

Redukce nemocenského pojištění 

U nemocenského pojištění se upravuje výše denního vyměřovacího základu, podle kterého se 
vypočítá nemocenská. A to tak, že: 

 první redukční hranice činí 888 korun 
 druhá redukční hranice činí 1 331 korun 
 třetí redukční hranice činí 2 662 korun 
 částka rozhodného příjmu potřebná pro účast na nemocenském zůstává na 2 500 korun 

Výše vyplácených dávek nemocenského pojištění bude od 1. ledna 2015 upravena dle tohoto vzorce 
bez nutnosti o úpravu žádat automaticky. 

Mění se výše pojistného na sociální zabezpečení 

Pojistné na sociální zabezpečení prodělá změny v částce i vyměřovacím základu: 

 částka průměrné mzdy pro účely pojistného bude činit 26 611 korun 
 maximální výše vyměřovacího základu pro placení pojistného bude ukotvena na 

1 277 328 korun 
 rozhodná částka/daňový základ pro účast na důchodovém pojištění OSVČ, která vykonává 

vedlejší činnost bude činit 63 865 korun. 

Minimální měsíční základ pro placení záloh na pojistné pro OSVČ vykonávající hlavní činnost za daný 
kalendářní měsíc i další měsíce činí 6 653 korun. Z toho minimální záloha na pojistné činí: 

 1 943 korun, není-li OSVČ účastna důchodového spoření 
 1 744 korun, je-li OSVČ účastna důchodového spoření. 

Minimální měsíční vyměřovací základ pro OSVČ vykonávající vedlejší výdělečnou činnost za 
kalendářní měsíc i další měsíce činí 2 662 korun. Z toho minimální záloha na pojistné činí: 

 778 korun, není-li OSVČ účastna důchodového spoření 
 698 korun, je-li OSVČ účastna důchodového spoření. 

Zřízení dětských skupin 

Od 29. listopadu 2014 je účinný zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Zřízení 
dětských skupin napomůže návratu mnoha rodičů do pracovního procesu, přičemž dětské skupiny 
pomohou vyřešit chybějící místa pro děti předškolního věku a doplnit stávající systém péče o předškolní 
děti. Založení takové skupiny bude administrativně i finančně méně náročné než u klasických 
školek. Navíc zaměstnavatelé si mohou daňově uznat náklady na provoz vlastního zařízení, nebo 
příspěvku na provoz zařízení zajišťovaného jinými subjekty pro děti zaměstnanců. Rodiče zase mohou 
při umístění dítěte do dětské skupiny využít slevu na dani. 

Stoupá minimální mzda 

Cílem této úpravy je, aby byla minimální mzda vyšší než sociální dávky a lidem se vyplatilo poctivě 
pracovat. Dochází proto k dalšímu navýšení minimální mzdy tak, aby se procentuálně přiblížila 
40 procentům průměrné mzdy v ČR. Od ledna 2015 bude minimální mzda činit 9 200 korun, 
minimální hodinová mzda tím vzroste z 50 korun a 60 haléřů na 55 korun. Minimální mzda se 
naposledy zvyšovala v létě roku 2013, v letech 2007 až 2012 nebyla zvyšována vůbec. 

(Převzato z MPSV ČR) 



 

 

 

 

HISTORICKÁ PŘIPOMÍNKA 

JALTSKÁ KONFERENCE 

Komuniké o konferenci představitelů tří spojeneckých mocností —Sovětského svazu, Spojených států 
amerických a Velké Británie na Krymu. 11. února 1945 

V uplynulých osmi dnech se na Krymu konala konference představitelů tří spojeneckých mocností - 
předsedy vlády Velké Británie pana W. Churchilla, presidenta Spojených států amerických pana F. D. 
Roosevelta a předsedy rady lidových komisařů SSSR J. V. Stalina za účasti ministrů zahraničních věcí, 
náčelníků štábů a dalších poradců. 

President USA, předseda rady lidových komisařů Svazu sovětských socialistických republik a předseda 
vlády Velké Británie učinili toto prohlášení o výsledcích krymské konference: 

I. PORÁŽKA NĚMECKA 

Projednali jsme a potvrdili vojenské plány tří spojeneckých mocností pro konečnou porážku společného 
nepřítele. V době konference se denně scházely vojenské štáby tří spojeneckých národů. Jejich porady 
byly všestranně uspokojivé a jejich výsledkem je ještě těsnější koordinace válečného úsilí tří spojenců 
než kdykoli předtím. Vyměnili jsme si nejúplnější informace. Zcela jsme dohodli a podrobně stanovili 
dobu, rozsah i koordinaci nových, ještě mohutnějších úderů našich vojsk a letectva do srdce Německa 
od východu, západu, severu a jihu. 

Naše společné vojenské plány vejdou ve známost teprve tehdy, až je budeme provádět, jsme však 
přesvědčeni, že velmi těsné pracovní společenství tří štábů, k němuž na této konferenci došlo, zkrátí 
válku. Naše tři štáby se budou scházet i nadále, kdykoli bude třeba. 

Nacistické Německo je odsouzeno k zániku. Pokusí-li se německý národ pokračovat v beznadějném 
odporu, zaplatí svou porážku ještě dráže. 

II. OKUPACE A KONTROLA NĚMECKA 

Dohodli jsme se na společné politice a společných plánech, jak vynutíme splnění podmínek 
bezpodmínečné kapitulace, které společně uložíme nacistickému Německu, až bude německý 
ozbrojený odpor zcela zlomen. Tyto podmínky oznámíme až po konečné porážce Německa. Podle 
sjednaného plánu obsadí v Německu každá z armád tří mocností samostatné pásmo. V plánu je 
postaráno o koordinaci správy a kontroly, kterou bude vykonávat ústřední Kontrolní komise se sídlem v 
Berlíně, složená z vrchních velitelů tří mocností. Bylo ujednáno, že tři mocnosti pozvou Francii, aby 
převzala, bude-li si přát, jedno okupační pásmo a stala se čtvrtým členem Kontrolní komise. Hranice 
francouzského pásma budou ujednány mezi zúčastněnými čtyřmi vládami prostřednictvím jejich 
zástupců v Evropské poradní komisi. 

Je naším nezměnitelným cílem zničit německý militarismus i nacismus a zajistit, aby Německo nebylo 
už nikdy schopno rušit světový mír. Jsme pevně rozhodnuti odzbrojit a rozpustit všechny německé 
ozbrojené síly, rozbít provždy německý hlavní štáb, který pokaždé znovu připravoval vzkříšení 
německého militarismu, odstranit nebo zničit všechno německé vojenské zařízení, vyřadit nebo 
kontrolovat všechen německý průmysl, kterého by se mohlo použít k válečné výrobě, potrestat 
spravedlivě a rychle všechny válečné zločince a vymáhat věcné reparace za to, co Němci zničili; 
vyhladit nacistickou stranu, nacistické zákony, organizace a instituce; vymýtit z veřejných úřadů i 
kulturního a hospodářského života všechen nacistický a militaristický vliv a učinit v Německu i jiná 



dohodnutá opatření, pokud budou nezbytná pro budoucí mír a bezpečnost světa. Nezamýšlíme zničit 
německý národ, avšak teprve po vykořenění nacismu a militarismu budou Němci mít naději, že budou 
moci žít důstojně a že se jim dostane místa ve společenství národů. 

 

 

III. NĚMECKÉ REPARACE 

Uvažovali jsme o problému škod, jež v této válce způsobilo Německo Spojeným národům, a uznali jsme 
za spravedlivé, aby Německo bylo zavázáno poskytnout věcnou náhradu za tyto škody v míře co 
největší. 

Bude zřízena komise pro náhrady škod. Komise bude pověřena zkoumat otázku, v jakém rozsahu a 
jakými způsoby mají být nahrazeny škody, jež Německo způsobilo spojeneckým zemím. Tato komise 
bude pracovat v Moskvě. 

IV. KONFERENCE SPOJENÝCH NÁRODŮ 

Jsme pevně rozhodnuti založit s našimi spojenci co nejdříve obecnou mezinárodní organizaci pro 
udržování míru a bezpečnosti. Soudíme, že je to nezbytné jak proto, abychom zabránili agresi, tak 
proto, abychom odstranili politické, hospodářské a sociální příčiny války těsnou a trvalou součinností 
všech mírumilovných národů. 
 
Základy k tomu byly položeny v Dumbarton Oaksu. Tam však nebylo dosaženo dohody o důležité 
otázce způsobu hlasování. Nynější konferenci se podařilo tuto nesnáz vyřešit. 
Usnesli jsme se svolat na den 25. dubna 1945 do San Franciska ve Spojených státech konferenci 
Spojených národů, aby připravila chartu takové organizace podle směrnic navržených na pracovních 
poradách v Dumbarton Oaksu. 
 
Poradíme se neprodleně s vládou čínskou a prozatímní vládou francouzskou a požádáme je, aby 
společně s vládami Spojených států, Velké Británie a Svazu sovětských socialistických republik 
převzaly iniciativu k pozvání na konferenci. Jakmile budou porady s Čínou a Francií skončeny, bude 
text návrhu o způsobu hlasování uveřejněn. 

V. PROHLÁŠENÍ O OSVOBOZENÉ EVROPĚ 

Vypracovali a schválili jsme Prohlášení o osvobozené Evropě. Toto prohlášení zajišťuje koordinaci 
politiky tří mocností a společný postup, aby se politické a hospodářské problémy osvobozené Evropy 
řešily podle demokratických zásad. Text prohlášení zní: 

„Předseda rady lidových komisařů Svazu sovětských socialistických republik, ministerský předseda 
Spojeného království a president Spojených států amerických se navzájem radili ve společném zájmu 
národů svých zemí i zemí osvobozené Evropy. Prohlašují společně, že se navzájem dohodli uvádět v 
soulad politiku svých vlád v přechodném období politické nestálosti v osvobozené Evropě, kdy budou 
napomáhat národům osvobozeným z nadvlády nacistického Německa i národům bývalých satelitních 
států osy v Evropě, aby demokratickými prostředky vyřešily své naléhavé politické i hospodářské 
problémy. 
Zavedení pořádku v Evropě a přebudování hospodářského života národů musí se dít takovým 
způsobem, který umožní osvobozeným národům zničit poslední stopy nacismu a fašismu a vytvořit 
demokratické zřízení, které si zvolí. Jednou ze zásad Atlantické charty je právo každého národa zvolit 
si vládní formu, v níž chce žít, a že musí být obnovena státní svrchovanost i samostatná vláda všech 
národů, jímž je útočné státy násilím odňaly. 
K vytvoření podmínek, za nichž mohou osvobozené národy vykonávat tato práva, budou naše tři vlády 
společně pomáhat lidu v každém z osvobozených států i v bývalých satelitních státech osy v Evropě, 
kde podle jejich soudu poměry vyžadují:  
 
a) vytvořit podmínky vnitřního míru; 



 b) provést neodkladná opatření, aby se pomohlo strádajícímu obyvatelstvu;  
c) vytvořit prozatímní vládní orgány, v nichž budou zastoupeny všechny demokratické složky 
obyvatelstva a které budou povinny vytvořit co nejdříve na základě svobodných voleb vládu 
odpovídající vůli lidu; 
 d) usnadnit provedení takových svobodných voleb tam, kde je potřeba. 
Tři vlády se budou radit s jinými Spojenými národy a s prozatímními i jinými evropskými vládami, 
kdykoli se bude jednat o otázkách, na nichž tyto vlády mají přímý zájem. 
Kdykoli uvedené tři vlády usoudí, že poměry v některém osvobozeném evropském státě nebo v 
evropském státě, který byl satelitem osy, vyžadují takovou akci, poradí se neprodleně vzájemně o tom, 
jak třeba splnit společný závazek stanovený v tomto prohlášení. Tímto prohlášením znovu potvrzujeme 
svou víru v zásady Atlantické charty, své závazky z Deklarace Spojených národů i své rozhodnutí 
vytvořit v součinnosti s ostatními mírumilovnými národy světový řád založený na právu, který by byl 
zaměřen k míru, bezpečnosti, svobodě i blahobytu všeho lidstva. 
Vydávajíce toto prohlášení, vyslovují tři mocnosti naději, že se k nim v navrženém postupu připojí 
prozatímní vláda Francouzské republiky." 

VI. POLSKO 

Přišli jsme na krymskou konferenci rozhodnuti vyřešit své rozpory o Polsku. Pojednali jsme důkladně o 
všech stránkách této otázky. Znovu potvrzujeme své společné přání, aby bylo zřízeno silné, svobodné, 
nezávislé a demokratické Polsko. V závěru svých porad jsme dospěli k dohodě o podmínkách, za nichž 
by bylo možno vytvořit novou polskou prozatímní vládu národní jednoty tak, aby ji mohly uznat tři hlavní 
mocnosti. 

Dohodli jsme se na tomto: 

„Úplným osvobozením Polska Rudou armádou vznikla nová situace. To vyžaduje, aby byla vytvořena 
polská prozatímní vláda, která by měla širší základnu, než to bylo možné před nedávným osvobozením 
západního Polska. Prozatímní vláda, která nyní působí v Polsku, měla by tedy být přetvořena na širší 
demokratické základně tím, že by byli přibráni přední demokratičtí činitelé z Polska samého i z Poláků 
zahraničních. Tato nová vláda měla by se pak nazývat polská prozatímní vláda národní jednoty. 
V. M. Molotov, pan W. A. Harriman a sir Archibald Clark Kerr jsou zmocněni, aby se jako komise 
poradili nejprve v Moskvě se členy nynější prozatímní vlády i s jinými polskými demokratickými vůdci z 
Polska samého i z ciziny, jak reorganizovat nynější vládu podle uvedených směrnic. Tato polská 
prozatímní vláda národní jednoty bude povinna provést co nejdříve svobodné a ničím neomezené 
volby na základě všeobecného hlasovacího práva a tajného hlasování. Právo účastnit se těchto voleb 
a navrhnout své kandidáty musí mít všechny demokratické a protinacistické strany. 
Až bude tímto způsobem řádně utvořena polská prozatímní vláda národní jednoty, naváže vláda 
SSSR, která má nyní diplomatické styky s nynější prozatímní polskou vládou, jakož i vláda Spojeného 
království a vláda Spojených států diplomatické styky s novou polskou prozatímní vládou národní 
jednoty a vymění si s ní velvyslance, kteří budou svým vládám podávat zprávy o situaci v Polsku. 
Šéfové tří vlád soudí, že východní hranice Polska má jít po Curzonově linii, přičemž se však v 
některých oblastech může od ní odchylovat pět až osm kilometrů ve prospěch Polska. Uznávají, že se 
Polsku musí dostat podstatného územního přírůstku na severu i na západě. Mají za to, že v příhodné 
době má být zjištěno mínění nové polské prozatímní vlády národní jednoty o rozsahu tohoto zvětšení a 
že se pak má s konečným vymezením polské západní hranice vyčkat až do mírové konference." 

VII. JUGOSLÁVIE 

Dohodli jsme se doporučit maršálu Titovi a dr. Subašiéovi, aby neprodleně uskutečnili svou dohodu a 
aby na základě této dohody vytvoři-li novou vládu. Rovněž doporučujeme, aby nově vytvořená vláda 
ihned prohlásila, že: 

1. Protifašistické shromáždění národního osvobození (AVNOJ) Jugoslávie musí být rozšířeno o členy 
posledního jugoslávského parlamentu (Skupštiny), kteří se nekompromitovali spoluprací s nepřítelem, 
aby tak vznikl sbor, který bude nazván Prozatímním parlamentem. 

2. Zákonodárná usnesení Protifašistického shromáždění národního osvobození (AVNOJ) budou 
podléhat dodatečnému schválení Ústavodárného shromáždění. 

Byly všeobecně probrány také jiné balkánské otázky. 



VIII. SCHŮZE MINISTRŮ ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ 

Po celou konferenci se kromě schůzí šéfů vlád a ministrů zahraničních věcí denně konaly zvláštní 
schůze tří ministrů zahraničních věcí a jejich poradců. 

Tyto porady se ukázaly nejvýš prospěšnými, a proto se konference usnesla, aby bylo pro pravidelnou 
konzultaci tří ministrů zahraničních věcí vytvořeno stálé zařízení. Ministři zahraničních věcí se budou 
tudíž scházet tak často, jak toho bude třeba, pravděpodobně asi za tři až čtyři měsíce. Tyto schůze se 
budou konat střídavě v jednotlivých hlavních městech; první se bude konat v Londýně po konferenci 
Spojených národů - 0 světové organizaci. 

IX. JEDNOTA VE VÁLCE I V MÍRU 

Naše setkání zde na Krymu znovu potvrdilo naše společné odhodlání udržovat a posilovat v nastávající 
mírové době onu jednotu v cílech i v činnosti, která umožnila a zajistila vítězství povinností našich vlád 
k našim národům i ke všem národům celého světa. 

Jedině potrvá-li a bude-li vzrůstat součinnost a porozumění mezi našimi třemi zeměmi i mezi všemi 
mírumilovnými národy, bude možné uskutečnit nejvyšší tužbu lidstva, bezpečný a trvalý mír, který 
podle slov Atlantické charty „zaručí, že všichni lidé ve všech zemích budou moci prožít svůj život beze 
strachu a nouze". 

Vítězství v této válce a zřízení navržené mezinárodní organizace bude dosud největší historickou 
příležitostí vytvořit v budoucích letech podstatné předpoklady takového míru. 

(připravila L. Hrušková) 

 

 

 

 

B L A H O P Ř E J E M E 

Místní organizace tělesně postižených Česká Lípa přeje svým členům, kteří v průběhu   března a dubna  
2015 oslaví svá životní jubilea zdraví, pohodu a spokojenost.. Přání posíláme  pp, Josefu 
VRÁNKOVI,Lucii OTTOVÉ, Janě MINÁŘOVÉ , Pavle PUFLEROVÉ, Zdeňku DVOŘÁKOVI, Marcele 
FARÁŘOVÉ, Jarmile KOTYŠEVOVÉ. 
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