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1. Informace o organizaci 
Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. je neziskovou organizací, která byla 

založena jako nástupnická organizace Sdružení zdravotně postižených Česká Lípa (v 

souvislosti s platností NOZ) v září 2013. Účelem je poskytování obecně prospěšných a 

doplňkových služeb zdravotně postiženým Sdružuje osoby se zdravotním postižením bez 

ohledu na druh postižení (tělesné, zrakové, sluchové, vnitřní mentální, kombinované) a bez 

ohledu na věk 

Druh obecně prospěšných služeb: 

 Odborné sociální poradenství 

 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

 Školení a vzdělávání včetně celoživotního vzdělávání a aktivit vedoucích k osobnímu 

rozvoji včetně kvalifikací a rekvalifikací 

 vytváření speciálních pracovních míst pro osoby zdravotně postižené a poskytování 

poradenské činnosti související s pracovním uplatněním 

 pomoc při zpracování a realizaci projektů na vypsaná dotační a grantová řízení pro 

zdravotně postižené osoby a seniory 

 tvorba individuálních plánů a plánů rozvoje, bilanční diagnostika OZP a seniorů 

znevýhodněných na trhu práce 

 vytváření koncepcí programů sociální rehabilitace pro jednotlivé skupiny tělesného 

postižení 

Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. převzalo veškeré aktivity SZdP a dále je 

rozšířilo Od 1. 2. 2014 má zaregistrovány sociální služby: odborné sociální poradenství a 

sociálně aktivizační služby pro zdravotně postižené a seniory. Provozuje i půjčovnu 

kompenzačních pomůcek. 

Zajišťuje školení a vzdělávání ZP a seniorů, konzultace v právních otázkách a konzultační 

činnost v oblasti architektonických bariér. Dále pak publikační činnost (časopis Informačník, 

letáky, příspěvky do regionálních novin atp.) 

Nabídka jejich aktivit a činností je široká např. arteterapie- pod odborným vedením 

výtvarnice; základy práce s PC, přednášky pro jednotlivé druhy ZP, rekondiční pobyty; 

ozdravně - relaxační víkendy spojené s edukací; plavání a cvičení v bazénu, masáže; cvičení 

na židlích; termoterapie podložka Amethyst Bio-Mat; dotyková terapie spojená s aromaterapií; 

výstavy prací ZP a seniorů ad.). 

Dále je to pak vytváření pracovních příležitostí pro zdravotně postižené (což má velký 

význam pro získání pracovních návyků, soběstačnosti a respektu k sobě. Důležité je pro ně i 

vědomí, že jsou pro společnost přínosem.) 
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Jedná se o ojedinělou sociální službu s tak širokým záběrem, určenou všem zdravotně 

postiženým (bez ohledu na druh postižení, věk a členství v organizacích ZP) a seniorům, kteří 

se chtějí dozvědět nové informace a něco pro sebe udělat ke zlepšení svého fyzického i 

psychického zdraví. Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. je jedinou organizací 

zdravotně postižených v  Libereckém kraji, která takovéto služby poskytuje. 

Poskytované služby jsou kvalitní (odbornost vlastních pracovníků; odborní 

spolupracovníci z řad lékařů, středního zdravotního personálu, právníků, psychologů, 

výtvarníků atd.) 

Služby jsou poskytovány nejen na území České Lípy nebo Doks, ale v rámci celého 

Českolipského okresu a celého Libereckého kraje. (např. zprostředkování zhotovení 

ortopedické obuvi, zvýhodněných zahraničních zájezdů, v rámci vzdělávání - akreditované 

kurzy pro ty, kteří pečují o závislého člena rodiny; rekondiční pobyty, nabídka sportovních 

aktivit atd.)  

Od listopadu 2014 se součástí naší organizace stalo Středisko Canisterapie Donáš 

P.A.C. Liberec. Vedoucí střediska je Hana Málková 

STP Česká Lípa o.p.s. spolupracuje s Krajským výborem STP, kde je nejen přímo 

zapojené, ale prostřednictvím KO STP nabízí veškeré aktivity všem ostatním organizacím ZP 

v kraji a dalším zájemcům. Dále pak spolupracuje se Sdružením Artefaktum.cz  a Centrem 

pro zdravotně postižené LK o.p.s. (projekty Tvoříme duší - St. zámek Zákupy (motem je Bez 

bariér v duši i v životě), soutěž o Cenu Modrého slona - ZOO Liberec - u jejich zrodu stála E. 

Zemanová jako ředitelka CZP LK, pak jako místopředsedkyně Sdružení zdravotně 

postižených a nyní jako ředitelka STP Č. Lípa o.p.s.). 

Úspěšná je i spolupráce s Denním stacionářem Hradecká ul. Č. Lípa a se ZŠ, PŠ a MŠ 

Moskevská - Jižní Česká Lípa. 

STP Česká Lípa o.p.s. je zapojena do komunitního plánování v České Lípě i 

v Doksech. 

V České Lípě svoje služby poskytují v bezbariérovém objektu Sociálních služeb Města 

Č. Lípy - Komunitním centru, Školní 2213. V Doksech pak v prostorách Komunitního centra, 

Komenského 47. Terénní služby jsou poskytovány v přirozeném prostředí klientů, nebo na 

základě domluvy s organizacemi ZP v prostorách, které mají, v rámci LK, k dispozici. 

IČO: 021 07 538 

Bankovní spojení:Poštovní spořitelna, č.ú.231652779/0300 

mail:stp.cl@seznam.cz 

www.stp-ceska-lipa.webnode.cz 

Kontaktní osoba: Eva Zemanová - ředitelka, 723 594 459, petrova49@seznam.cz 

Kontaktní adresa: Školní 2213, 470 01 Česká Lípa 

 

http://www.stp-ceska-lipa.webnode/
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SLOŽENÍ ŘÍDÍCÍCH ORGANŮ 

 

Statutární orgán - ředitel 

Eva Zemanová, Josefská 927, 472 01  Doksy 

 

Správní rada 

PhDr. Zdenka Zahrádková, Brněnská 2580, 470 06 Česká Lípa – předsedkyně 

Mgr. Simona Hynková, 471 17 Skalice u Č. Lípy 2902 - člen 

JUDr. Marie Nedvědová, Jižní 1820, 470 01 Česká Lípa - člen 

 

Dozorčí rada 

Helena Erbenová, Eliášova 2244, 470 01 Česká Lípa - předseda 

Mgr. Veronika Marešová, V Parku 832, 473 01 Nový Bor – člen 

Mgr. Jitka Matoušková, Ke Hradu 270. 471 52 Sloup v Čechách - člen 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
  Výroční zpráva za rok 2014 

 

 

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB podle 

§ 37 a § 66 Zákona č.108/2006 o Sociálních službách 

 

 

 

  Úvazek  0,2 

 

 

 

§37 – úvazek 0,55 

       § 66 – úvazek 0,25 

 

 

       § 37 – úvazek 0,3 

       § 37 – úvazek 0,2 

 

 

 

§ 37 - úvazek 0,65 

 

 

§ 66 - úvazek  0,35 

  

 

 

 

1  pracovník v soc. 

službách 

 

-zákl. výchovná 

nepedagogická 

činnost 

ředitel o.p.s. 

 

1 sociální pracovník 

1 právník 

1 poradce pro bezb. 

prostředí 
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2. ZPRÁVA O  HOSPODAŘENÍ 

 

Příjmy celkem 368.340,61 Kč 

z toho  

Dotace, granty, finanční příspěvky 174.190,- Kč 

Půjčovné KP, masáže, plavání, Kurzy, 
účastnické poplatky…. 

119.846,- Kč 

Přijaté dary (fyzických a právnických osob) 67.400,- Kč 

Tržba z vlastní činnosti 6.900,- Kč 

Úroky… 4,61 Kč 

  

Náklady celkem 339.242,70 Kč 

z toho  

Mzdy DPP 61.565,- Kč 

Kancelářské potřeby, materiál, ceny 107.785,- Kč 

Cestovné 39.187,- Kč 

Pojistné 9.639,70 Kč 

Ostatní služby, poplatky 121.066,- Kč 

  

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 29.097,91 Kč 
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3. ZPRÁVA O ČINNOSTI 
 

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ (§37 Zákona č.108/2006 Sb.) 

Služba odborného sociálního poradenství byla zaregistrována 1.2.2014. 

Cílovou skupinou pro poskytování OSP jsou osoby se zdravotním postižením a osoby 

s kombinovaným postižením (tělesným, mentálním, sluchovým, zrakovým, vnitřním) od 7 do 

80 let. 

Specifikou odborného sociálního poradenství a naší cílové skupiny je její přesah do dalších 

skupin: 

 Řada klientů žije na hraně sociálního vyloučení a sociálně slabí: 
a)  z důvodů dlouhodobé nezaměstnanosti - zdravotně znevýhodnění nedostanou 

možnost uplatnit se na trhu práce z důvodu nezájmu zaměstnavatelů; stejné je to u 
klientů s částečným invalidním důchodem (I. a II. stupeň) 

b) Ohrožení chudobou-plné invalidní důchody jsou velmi nízké 
c) Ohrožení závislosti na lécích - vzhledem ke zdravotnímu postižení, což zároveň 

vede k nedostatku finančních prostředků (zvyšování cen léků) 
d) Nedostatek sociálního bydlení 
e) Neschopnost splácet nájemné, elektřinu, vodu vede k nemožnosti udržet si 

stávající bydlení a tím ke ztrátě domova (zvláště pokud jeden z partnerů zemře 
nebo odejde, nebo pokud klient žije sám) 

f) Exekuce na důchody- i z důvodů komerčního zneužívání (reklamy, půjčky, prodejní 
akce), vysoký nájem (bydlí sami), finančně náročné diety kvůli zdravotnímu 
postižení; zvyšování cen léků, které musejí zdravotně postižení užívat kvůli své 
nemoci 

 Klienti se nalézají v krizi - bez podpory nezačnou svoji nepříznivou situaci řešit; 
nedokážou hájit svoje zájmy a práva (tato práva často ani neznají a bojí se) - etnické 
menšiny. 

 Komerčně zneužívaní ZP, ZPS a osob s kombinovaným postižením (např. jejich 
důvěřivosti bezmoci či závislosti na čemkoliv; ti co mají moc ji používají k nátlaku či 
vykořisťování ZP v) -zneužití rodinou (děti, vnoučata) - důchody, domácí násilí - mají  
např. vymezený prostor ve svém vlastním bytě, nesmějí telefonovat apod. 

 Silnou skupinou jsou zdravotně postižení civilizačními chorobami, kteří potřebují po 
zdravotním    

 ataku (např. po mozkové příhodě, infarktu, diabetickém komatu) znovu zprostředkovat 
kontakt se společenským  prostředím zprostředkováním navazujících služeb - odborné 
přednášky, vzdělávání, nácvik motoriky HK , komunikace a další. 

 

     V České Lípě je dalších 5 poskytovatelů odborného sociálního poradenství (Centrum 

pro zdravotně postižené LK,o.p.s.; Centrum intervencích a psychosociálních služeb p.o - 

Poradna pro rodinu, manželské a mezilidské vztahy; „D“ občanské sdružení; Hospicová péče 

sv. Zdislavy o.p.s.; SONS ČR - Sociální poradna Č. Lípa - činnost ukončila 10.1.2015) . 
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     Pouze CZP LK o.p.s. má formálně stejnou cílovou skupinu a zaměření odborného 

sociálního poradenství jako STP Č. Lípa o.p.s. (dáno tím, že službu zaváděla a poskytovala 

stejná osoba    (E.Krutská - nyní Zemanová). Jejich zaměření je ale na službu osobní 

asistence, respitní péče, ze kterých získávají klienty pro odborné sociální poradenství 

      Poskytujeme pomoc rodičům při získávání finančních prostředků pro zajištění osobní 

asistence ve školách u ZP dětí ve věku od 7 do 26 let.    

     Jako jediní zajišťujeme poskytování bezplatného právního poradenství, a 

automaticky jsou z INFO centra Č. Lípa posílání klienti naší odborné právní poradkyni, rovněž 

tak odborné poradenství v otázkách odstraňování architektonických bariér - konzultant pro 

odstranění bariér - pro právnické a fyzické osoby zajišťujeme bezplatně 

     Dále je naše OSP zaměřeno na řešení problémů a potíží sluchově postižených včetně 

výuky znakového jazyka pro zájemce (pracovníky z ÚP, ze školství, zdravotnictví atd.) 

Snažíme se reagovat na každý podnět, ukazující na chybějící odborné sociální služby, 

aby se vytvářely rovné příležitosti bez ohledu na zdravotní postižení a docházelo tak ke 

zkvalitňování života cílové skupiny. 

Odborné sociální poradenství (dále jen OSP) se poskytuje v oblasti: 

1) orientace v sociálních systémech: 

 zákon o sociálních službách (příspěvek na péči, sociální služby pro cílovou skupinu 
atd.) 

 průkazy mimořádných výhod (OZP) 

 příspěvky pro osoby se zdravotním postižením 

 životní a existenční minimum 

 příspěvky poskytované dle zákona o Státní sociální podpoře a dalších předpisů 

 v oblasti důchodového pojištění (invalidní důchod, starobní důchod atd.) 

 daňové a poplatkové úlevy, spojené se zdravotním postižením 
 

2) v oblasti práva (JUDr. M. Nedvědová) 

 

3) v oblasti vzdělávání, zaměstnávání: 

 informace o školách, vzdělávacích zařízeních a rekvalifikačních kurzech pro cílovou 
skupinu osob 

 informace o podmínkách zaměstnávání ZP, chráněná pracovní místa, chráněné dílny 

 při hledání pracovního uplatnění spolupracujeme s organizacemi, které se zaměřují na 
zaměstnávání ZP (Rytmus o.p.s. apod.) 

 sami zaměstnáváme 2 osoby s těžkým zdravotním postižením 
 

4) v oblasti životního prostředí a odstraňování architektonických bariér (Ing. V. Braum) 

 bezbariérové úpravy bydlení (vč. přístupů – plošiny, nájezdové rampy…) 
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5) v oblasti rehabilitačních a kompenzačních pomůcek 

 půjčování kompenzačních pomůcek 

 poradenství při úpravách automobilu na ruční řízení 
 

V rámci základních činností je zprostředkován kontakt se společenským prostředím: 

 kontakty na jiné poskytovatele sociálních služeb 

 kontakty na odborná pracoviště 

 kontakty na úřady 

 kontakty na aktivity v regionu 

 kontakty na organizace zdravotně postižených nebo seniorů 

 informace o aktivizačních službách 
 

Ke zprostředkování kontaktu dochází i prostřednictvím vybrané navazující služby. 

Poradce dále pomáhá uživatelům při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 

obstarávání osobních záležitostí: 

 odborné konzultace 

 doprovody na úřady a instituce 

 přímá pomoc při vyřizování a jednání s úřady 

 pomoc při sepsání žádosti nebo vypsání tiskopisu při žádání o sociální dávky a 
příspěvky 

 sepsání odvolání a další písemnosti 

 pomoc při odstraňování komunikačních bariér 
 

Důležitou součástí OSP, poskytovaného STP Č. Lípa o.p.s. je i zapůjčování 

kompenzačních a rehabilitačních pomůcek. Je zde zahrnuto i praktické proškolení a 

informace o tom, jak správně kompenzační pomůcku využívat a jak o ní pečovat. Základním 

smyslem je, aby kompenzační a rehabilitační pomůcky byly okamžitě k dispozici těm, kteří to 

potřebují. 

Ve velké většině případů se od zapůjčení pomůcek odvíjí další služby OSP a půjčovna 

má v rámci OSP STP Č. Lípa o.p.s. nezastupitelnou úlohu. 

Odborné sociální poradenství je poskytováno jako ambulantní a terénní služba. 
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Ambulantní forma služby: 

Česká Lípa - Komunitní centrum, Školní 2213 

Pondělí  9.00 - 13.00  úterý, středa, čtvrtek  9.00 -14.00 

Doksy - Komunitní centrum, Komenského 47 

Pondělí  15.00 - 17.00 a dále dle tel. domluvy 

Terénní forma služby: 

Pondělí  9.00 -13.00 

Pátek  9.00 -14.00 

 

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ (§ 37 zákona č.108/2006 Sb. O sociálních službách) 

 

V r. 2014 bylo odborné sociální poradenství poskytnuto celkem 325 klientům z toho u 18 klientů 

se jedná o terénní služby 

Z toho bylo 232 žen, 91 mužů, 2 děti 
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Druh činnosti počet hodin minut 

Kontakty 370   

Intervence 

Z toho terén 

813 

 

406,5 

21 

24 390 

1 260 
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ŘEŠENÉ OBLASTI POTŘEB KLIENTŮ V RÁMCI ODBORNÉHO 

SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ v r. 2014 

Poskytnutí poradenství v oblasti orientace v sociálních systémech     246 
 
 
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - zprostředkování navazujících služeb 112 
 
 
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 
 _pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím   109 
 
 
Poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek       46 
 
 
Poskytnutí poradenství v oblasti práva, odstraňování bariér a zaměstnávání    57 
 
 
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 
 _pomoc při vyřizování běžných záležitostí         33   
 
 
    

ŘEŠENÉ OBLASTI POTŘEB KLIENTŮ V RÁMCI ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO 

PORADENSTVÍ v r. 2014
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SOCIÁLNĚ  AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ 

POSTIŽENÉ ( 66 Zákona č.108/2006 Sb.) 

Tato služba byla zaregistrována 1.2.2014 

      Cílovou skupinou Sociálně aktivizačních služeb pro seniory a zdravotně postižené jsou 

osoby se zdravotním postižením a osoby s kombinovaným postižením (tělesným, mentálním, 

sluchovým, zrakovým, vnitřním)  od 7 do 80 let,  rodiče s dětmi se  zdravotním postižením od 

7 let. 

Služba je poskytována v ambulantní a terénní formě. 

Ambulantní i terénní forma služby: 

Česká Lípa - Komunitní centrum, Školní 2213 

Úterý, čtvrtek -14.00 -16.00 dále dle domluvy 

STP Č. Lípa o.p.s. převzalo veškeré aktivity, které poskytovalo Sdružení zdravotně 

postižených-OV Česká Lípa a dále je rozšířilo. V současné době nabízíme 

 -canisterapie 

 -arteterapie - setkání s výtvarnicí při nejrůznější činnosti 1x za 14 dní 

 -základy práce s PC (1 kurz je 10 lekcí po 2 hodinách) 

 -kurz znakového jazyka pro začátečníky - pořádáme přednášky, týkající se jednotlivých 
druhů zdravotního postižení 

 -rekondiční pobyty; relaxační víkendy spojené s edukací 

 -plavání a cvičení v bazénu; masáže 

 -cvičení na židlích 

 -dotyková terapie spojená s aromoterapií 

 -termoterapie podložka Amethyst  Bio-Mat 

 -výstavy prací zdravotně postižených a seniorů 

-sportovní aktivity - Den dětí se zdravotním postižením 

- Krajské sportovní hry osob se zdravotním postižením 

- turnaje v pétanque 

Zprostředkováváme - akreditované kurzy v sociální oblasti 

- zaměstnávání osob se ZP 

- zhotovení ortopedické obuvi na míru 

- zvýhodněné zahraniční zájezdy (Itálie, Chorvatsko) 
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Od 1.2.2014 - do 31.12. 2014 se zúčastnilo 1159 účastníků 

Děti a mládež  (do 18 let)  428 

Muži      143 

Ženy      588 

 

 

Od 1.2.2014 - do 31.12.2014 bylo v rámci služeb  kontaktováno
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DEN 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 
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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 p. 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 zoo rehabilitaci 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 

pprap..M. Hervert a pprap. M. 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 p. Zemanová, Nováková, Ondrušková, Baculová, 

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 

do maloval. 

        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. 
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KRAJSKÉ SPORTOVNÍ HRY 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 MŠMT, 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. 

     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. 
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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 (p. 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 
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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 Českého Dubu, 

která se her účastní pravidelně. 

     Na závěr byli vyzváni všichni přítomni, 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. 

     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. 

 

KURZY PRÁCE S PC PRO ZAČÁTEČNÍKY 

   

Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. realizovala kurzy „INTERNET A KURZ PC 

PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ OBČANY A SENIORY“ kterého se účastnili klienti Denního 

stacionáře Hradecká ul. Česká Lípa., klientky Domova Sluneční Dvůr Jestřebí, zdravotně postižení a 

senioři z Č. Lípy 

První  dva kurzy byl určeny začátečníkům, a účastnilo se  ho 8 klientů. Proběhlo celkem 10 

lekcí po dvou vyučovacích hodinách. Jelikož se jednalo většinou o účastníky s mentálním postižením, 

byly jednotlivé lekce přizpůsobeny jejich možnostem. Na začátku každé lekce bylo zopakováno a 

prakticky vyzkoušeno vše, co se probralo v předchozí lekci. Pak bylo přikročeno k probírání nové 

látky.  Účastníci se seznámili s tím, jak počítač spustit i jak ho vypnout, k čemu slouží klávesnice a jak 

s ní pracovat, velká pozornost byla věnována práci s myší - procvičování na hrách - hlavně Solitér a 

pak na kreslení. Vznikly zajímavé barevné kompozice. Účastníci zvládli napsání krátké zprávy, 

vyzkoušeli si stahování obrázků z internetu a jejich úpravu do nejrůznějších tvarů. Práce s internetem 

byla zaměřena zejména na vyhledávání nejrůznějších obrázků, sportovních výsledků a jejich 

kopírování do pracovních textů. 

V dalším kurzu se sešli 4 účastníci, kteří již základy práce s PC absolvovali v minulém roce, a 

tak pro ně byl připraven program pro mírně pokročilé. I zde proběhlo 10 lekcí po dvou vyučovacích 

hodinách v každé lekci. Účastníci se naučili formátovat text, vytvářet barevné pozadí, vybírat si 

nejvhodnější druh písma, vkládat titulní stránky k různým dokumentům, vytvářet záhlaví a zápatí 

dokumentů, upravovat fotografie a obrázky a na internetu vyhledávat nejrůznější informace. Na závěr 
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kurzu zpracovali účastníci Závěrečnou práci, kde byly uplatněny všechny zkušenosti, které v průběhu 

kurzu získali. Při práci s internetem se věnovali oblastem, které je nejvíce baví a bylo zajímavé 

sledovat, co všechno dokážou v oboru, který je zajímá, zjistit. Pro zpracování Závěrečné práce si 

vybral každý z účastníků jiné téma - např. Jan Hus, 1. světová válka či Slovenské národní povstání. 

Účastníci si v rámci procvičování práce s e-mailem poslali své závěrečné práce na své e- mailové 

adresy a také na adresu Denního stacionáře Hradecká ul. 

Poslední kurzy absolvovalo 5 účastníků. I zde proběhlo 10 lekcí po dvou vyučovacích hodinách 

v každé lekci. Na začátku každé lekce bylo zopakováno a prakticky vyzkoušeno vše, co se probralo 

v předchozí lekci. Pak bylo přikročeno k probírání nové látky.  Účastníci se seznámili s tím, jak počítač 

spustit i jak ho vypnout, k čemu slouží klávesnice a jak s ní pracovat, velká pozornost byla věnována 

práci s myší - procvičování na hrách - hlavně Solitér a pak na kreslení. Účastníci se naučili formátovat 

text, vytvářet barevné pozadí, vybírat si nejvhodnější druh písma, vkládat titulní stránky k různým 

dokumentům, vytvářet záhlaví a zápatí dokumentů, upravovat fotografie a obrázky a na internetu 

vyhledávat nejrůznější informace. I tyto kurzy byly ukončeny Závěrečnou prací, která byla shrnutím 

toho, co se v kurzu naučili. 

 

OZDRAVNĚ – EDUKAČNÍ POBYT PRO RODIČE S DĚTMI / DÍTĚTEM SE ZDRAVOTNÍM 

POSTIŽENÍM 

  

Ve dnech 10. -12. října 2014 uspořádalo Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. 

víkendový ozdravně - edukační pobyt pro rodiče s dětmi se zdravotním postižením od 7 let v penzionu 

Nový Mlýn ve Starých Splavech. 

Víkendový pobyt rodičů s dětmi se zdravotním postižením byl zaměřen na upevnění kontaktu 

uvnitř rodiny, získání nových znalostí a dovedností, které mají pomáhat jak samotným postiženým, tak 

i jejich nejbližším vyrovnávat se se zdravotním postižením a napomáhat k zařazení do společnosti. 

Důležité je, že dochází k celkovému zklidnění a to zlepšuje výsledky ve školách. I v domácím prostředí 

dochází k většímu souznění mezi jednotlivými členy rodiny. Jde jen o to, nabídnout lidem tuto šanci, 

aby si mohli svůj zdravotní stav zlepšit nebo alespoň udržet na současné úrovni. 

Hlavní náplní pobytu bylo seznámení s dotykovými masážemi a s jejich aplikací. Lidské 

bytosti potřebují dotek. Kůže je největší smyslový orgán našeho těla, je přímo napojen na náš nervový 

systém. Bez doteku nedokážou lidské bytosti přežít či vyvíjet se zdravou cestou fyzicky, emocionálně 

či sociálně. Dotek v kombinaci s péčí a respektem je nezbytný pro zdravé lidské vztahy. 
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Důvod, proč jsou dotek a pohyb opravdu vhodnou metodou pro děti, je fakt, že děti se učí skrz 

své tělo, svým tělem a dokonce díky svému tělu. Díky tomu děti dostanou lepší šanci prospívat. 

Základní masážní sestava se skládá ze série jednoduchých pohybů, které vyvolávají obrazy a zapojují 

tím přirozenou dětskou schopnost představivosti. Zkušenosti ukázaly, že praktikování masáže je ten 

nejlepší start pro uvolnění a udržení delší pozornosti. Rodiče mohou s dětmi praktikovat masážní 

sestavu před psaním domácích úkolů nebo před spaním. 

Dotykové masáže mají veliký význam nejen pro konkrétního jedince, ale i pro rodinu, školu a 

celou společnost - toto je výsledek dlouholetého vědeckého bádání. 

Skupinové aktivizační cvičení (nácvik hrubé i jemné motoriky, práce na orientaci v prostoru, 

čase a konkrétním prostředí (pravá - levá strana, blízko - daleko; poznávání barev, tvarů, čísel, 

piktogramy, symboly; práce s barvami, atd.). Nácvik cvičení s hudbou, aktivizační hry - propojení 

pravé a levé hemisféry apod. Díky těmto cvičením dochází k aktivaci mozkových buněk – zpomaluje 

sklerotické postupy. 

Dále byla pozornost věnována podpoře a rozvíjení komunikace (rozšiřování slovní zásoby, 

různé způsoby vyjadřování, práce s informacemi); nácviku toho, jak se chovat v různých situacích 

(uživatelé se zbavují ostychu, obav, nesmělosti a upevňuje se víra v sebe). Účastníci se rovněž 

seznámili se novinkami v sociálně - právní oblasti, týkající se osob se zdravotním postižením a 

s využitím nejrůznějších druhů kompenzačních a rehabilitačních pomůcek v domácím prostředí. 

Odborný program zajišťovaly Dana Hegerová - sdružení Delfino Liberec a Eva Zemanová, ředitelka 

Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. 

Ozdravně-edukační pobyt byl velkým přínosem pro všech 17 účastníků a byl jimi velmi kladně 

hodnocen. 

ARTETERAPIE 

  

Pod vedením zkušené výtvarnice se v průběhu roku 2014 a uskutečnilo celkem  12 setkání, 

kterých se zúčastnilo  celkem 135 osob. Při práci ve výtvarné dílně bylo využito různých výtvarných 

technik (malování, kreslení, práce s koláží, s keramickou hlínou a jinými materiály), byla procvičována 

nejen jemná motorika, ale účastníci se učili i komunikaci, protože každý výtvor v sobě nese důležité 

sdělení.  

  Arteterapie je léčebný postup, vlastní aktivní tvorbou umožňuje vyjádření emocí, které 

nemůžeme nebo nedovedeme vyjádřit jiným způsobem, přináší pocit uvolnění, očištění. Zároveň se 

tvůrčí činností dostáváme do kontaktu se svým skutečným já a postupně se učíme lépe porozumět 



 

21 
  Výroční zpráva za rok 2014 

tomu, co se v nás děje, integrovat do své osobnosti nevědomé dimenze své duše a být více sami 

sebou, zdravějšími, spokojenějšími, kreativnějšími, komunikativnějšími lidmi, i v ostatních životních 

oblastech se pak chováme spontánněji a rozhodujeme se pružněji a svobodněji 

Tvořivost je jedna z nejdůležitějších lidských potřeb a je v dnešní době hodně zanedbávaná. 

Lidé mají málo zálib a koníčků, často jsou spíš konzumenty a pasivně čekají, že je bude bavit někdo 

jiný. Jsme proto velice rádi, že jsme díky pomoci Nadace Euronisa mohli umožnit zdravotně 

postiženým a seniorům uvědomit si a rozvíjet svou jedinečnost, radovat se, harmonizovat svůj život. 

Díky pravidelnému setkávání si vedle výtvarné činnosti mohli vyměňovat i své poznatky a zkušenosti a 

vzájemně se tak obohacovali. Na každé nové setkání se velice těšili a měli radost z toho, že se jim 

práce daří. Řada výrobků posloužila jako upomínkové předměty např. na 10. Ročník Dne dětí se 

zdravotním postižením, který proběhl  6. 6. 2014 a zúčastnilo se ho 192 osob. Řada výrobků byla i 

vystavena na jarní a předvánoční výstavě prací zdravotně postižených a seniorů a získala zasloužený 

obdiv návštěvníků výstav. (z vytvářených prací - např. proplétané koule z pedigu, velikonoční 

hnízdečka, zápichy, ruční malování tašek, dekorování svícnů, vánoční přání, krabičky na drobnosti, 

Pod vedením zkušené výtvarnice  se v průběhu roku 2014 ARTETERAPIE 

Se zúčastnilo: 

4.3.2014 velikonoční zajíček ,slepička ušitý z látky, vyplněný mikrovláknem s očkem na zavěšení   

  vyrobené z plata na vajíčka, malované akrylovými barvami-15   

1.4.2014 kočička - plyšák ušité z flísu, vyplněné mikrovláknem s mašlí -18   

15.4.2014 malba pastely malba koček na papír a sestavení do koláže -14   

29.4.2014 sluníčka na MDD sestavení sluníček a prošití na šicím stroji -5   

13.5.2014 kočky malba na textilní tašky -13   

27.5.2014 Puzzle zvýraznění kontur a nové sestavení puzzle, rozmístění po stěnách 12   

3.6.2014 krabičky obkreslení šablony z CD, malování puntíků pomocí špendlíku -3   

17.6.2014 krabičky obkreslení šablony z CD, malování puntíků pomocí špendlíku -8   

21.10.2014 kuličky z pedigu motání namočeného pedigu do koulí dle připravené konstrukce -16   

4.11.2014 delfíni malba na textilní tašky -8   
18.11.2014 delfíni malba na textilní tašky -11   

2.12.2014 delfíni malba na textilní tašky -16   

Celkem se zúčastnilo 139 osob 

   

REHABILITAČNÍ  MASÁŽE, SPECIÁLNÍ INDIVIDUÁLNÍ CVIČEBNÍ SESTAVY,  PLAVÁNÍ 

Rehabilitační masáže, speciální individuální cvičební sestavy a plavání mají  přispět 

zdravotně postiženým, seniorům, rodičům s dětmi a dalším zájemcům ke zlepšení jejich fyzického 

zdraví. resp. zabránit jeho zhoršování. Je to výborná relaxace a posilování pohybového aparátu, 

přitom je toto posilování nenásilné a vysoce účinné. S přibývajícím věkem se zhoršují potíže jak 

s pohybovým aparátem, tak s vnitřními orgány. Má pomoci i těm, kteří mají starší úrazy, chronicky 

nemocným, nebo se dá využít jako relaxace v rámci zdravého životního stylu 

Masáže zlepšují a podporují: vyprazdňování povrchových žil a lymfatických cév; sekreci 

potních žláz; normalizaci kožního napětí; prokrvení masírované oblasti; vstřebávání otoků a výronů; 

výživu tkání a zmírňování bolesti. Významné je také ošetření svalů, které podle zaměření hmatů může 

být relaxační, nebo naopak tonizační. Klasická masáž vás tedy může uklidnit, nebo naopak „vybudit“. 

Rehabilitační terapie dává důraz především na nácvik správného dýchání, dechová cvičení, speciální 

individuální cvičební sestavy a plavání v bazénu. 
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Masáží a speciálních individuálních cvičebních sestav se účastnilo 26 osob, plavání 30 osob. 

Všichni účastníci hodnotí aktivity velmi vysoko - umožňují jim prokázat své znalosti a 

dovednosti, pravidelně se setkávat a vyměňovat si názory a zkušenosti, dostat se z uzavřeného 

prostředí a navázat nové kontakty. Oceňují podporu Města Česká Lípa, kterou Sdružení tělesně 

postižených Česká Lípa o.p.s. poskytuje, a tím umožňuje tyto aktivity realizovat. 

KURZY ZNAKOVÉHO JAZYKA PRO ZAČÁTEČNÍKY 

 

   
 

Kurzy znakového jazyka byly zahájeny na konci září. Pod vedením lektory Pavly Puflerové 

(tlumočnice do znakového jazyka) byly vytvořeny 2 studijní skupiny, do kterých se zapojilo 28 

zájemců. Výuka probíhá 1x týdně (1. Skupina úterý; 2. Skupina čtvrtek). 1 lekce 2 vyučovací 

hodiny.  

 

VÝSTAVY PRACÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

 

  

Ve dnech 7. -10.4.2014 proběhla v prostorách Komunitního centra v České Lípě JARNÍ 

VÝSTAVA PRACÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH A SENIORŮ. Své práce zde vystavovali 

jednotlivci i kolektivy, k vidění i ke koupi byla keramika, pletené a háčkované věci (čepice, 
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ponožky, pouzdra na mobil), výrobky z proutí i papírového pedigu, perníky, bezlepkové 

pečivo, nejrůznější věnečky, závěsy, zapichovátka, ručně vyráběná mýdla, malované 

kameny, stromečky štěstí a spousta dalších krásných výrobků, Výstavu shlédlo 325 

návštěvníků. Součástí výstavy byla i soutěž O NEJORIGINÁLNĚJŠÍ POMLÁZKU a další 

motivy. Soutěž hodnotilo 202 návštěvníků. 

  

 

NEJORIGINÁLNĚJŠÍ POMLÁZKY 

Lukáš KOŽELUH - PrŠ  Moskevská ul. Česká Lípa 

Jana BURIÁNKOVÁ, Helena MUDRUŇKOVÁ - ZO SPCCH Česká Lípa 

Domov pro seniory Doksy 

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“.  

 

 

BOTY NA MÍRU 

V r. 2014 zprostředkovalo Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. celkem pro 5 osob 

zhotovení obuvi na míru od firmy Ergon Praha. Podmínkou byl poukaz od odborného lékaře na 

zhotovení bot na míru. 
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VZDĚLÁVÁNÍ 

V r. 2014 zprostředkovalo Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. účast na 

akreditovaných kurzech v rámci projektu Vzdělávání je dar. V našich prostorách se uskutečnily kurzy: 

27.-28.2.2014 
6. - 7.3.2014 

Proaktivní zvládání psychické zátěže a stresu 8 účastníků 

17. - 20.2.2014 
Komunikace s osobou s rizikovým chováním (senioři, osoby 
s mentálním postižením, osoby s poruchami chování) 

10 účastníků 

10.03.2014 Aktuální legislativa v sociální oblasti 9 účastníků 

14.04.2014 Poskytování první pomoci a zdravotnické minimum 12 účastníků 

5. - 16.4.2014 Základy pečovatelství (péče o nepohyblivé osoby) 8 účastníků 

10.07.2014 
Komunikace se sluchově postiženými občany akreditovaný 
kurz, týkající se sluchového postižení: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 účastníků 
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10.07.2014 Komunikace se sluchově

postiženými občany

15.- 16.4.2014 Základy pečovatelství (péče o

nepohyblivé osoby)

14.04.2014 Poskytování první pomoci a

zdravotnické minimum

10.03.2014 Aktuální legislativa v sociální

oblasti

17.- 20.2.2014 Komunikace s osobou

s rizikovým chováním 

27.- 28.2. a 4 - 7.3.2014 Proaktivní zvládání

psychické zátěže a stresu

 
Komunikace se sluchově postiženými občany 
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CANISTERAPIE 

 

   

Od listopadu 2014 přešlo pod Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. Středisko 

CANISTERAPIE Donáš P.A.C. 

Projekt canisterapie Donáš P.A.C. vznikl v r.2011 z důvodu veliké poptávky po terapii pomocí 

psů. Zakladatel Stanislav Novotný, speciální pedagog, moped, canisterapeut a velice zkušený psovod 

chtěl zúročit své zkušenosti z oblasti speciální pedagogiky a práce se psy. Od r.2011 byl projekt 

zastřešen ESY  Handicap Help,o.s. Tým Donáš P.A.C. se skládal ze dvou canisterapeutů a jejich psů. 

Působil v MŠ motýlek Liberec ve speciálních třídách a hodin terapie se účastnilo 11 dětí s různým 

handicapem. Od listopadu 2011 jsme začali docházet do školních zařízení SPC Jablonec n.N. k 18 

dětem převážně s postižením autistického spektra, dětí s downovým syndromem a různými stupni 

mentální retardace. Školní rok 2012/2013 byl nárůst dětí ve speciálních školách na konečných 8 v ZŠ 

Sluníčko, 12  Horova 5 Liberecká v Jablonci n.N. a 13 dětí v MŠ Motýlek v Liberci, tj. celkem 38  dětí. 

Od ledna 2014, kdy nás oslovila sociální pracovnice Domova Raspenava, jezdíme i tam za dětmi, 

kterým terapie velice prospívá. Rovněž od ledna 2014 jezdíme za pacienty do Nemocnice Jablonec 

n.N. na oddělení CEDR. 

V srpnu 2013 jsme ukončili spolupráci s ESY Handicap Help o.s. Liberec z důvodu změny 

legislativy poskytovatelů v sociálních službách a stali jsme se členy Sdružení Schody ven Opava, 

které je zaměřeno na pěstounskou péči dětí s postižením. Spolupráce probíhala do října 2014. Díky 

NOZ jsme od 1.11.2014 součástí Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s., kde se naše služby 

úspěšně rozšířily. 

Vzhledem k velikému zájmu a kladnému ohlasu na naše hodiny canisterapie, jsme si museli 

zaškolit další členy týmu. Po úspěšném složení canisterapeutických  zkoušek nováčků se rozrostl 

počet našich členů. V současné době tvoří základnu Střediska Canisterapie Sdružení tělesně 

postižených Č. Lípa o.p.s., celkem 7 canisterapeutů a 9 psů. 

Canisterapie je poskytována dětem, mladistvým, dospělým s mentálním, pohybovým i 

kombinovaným postižením, zdravotním postižením a seniorům.(Dětem se ZP od 7 let). 
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Canisterapie spočívají v pravidelných, plánovaných a cílených návštěvách canisterapeutického 

týmu. Zlepší rozpoložení a motivaci, uvolní psychický stav a stav smyslů. Dá se tedy definovat jako 

léčebný kontakt psa a člověka. Je prováděná formou  skupinovou či individuální. Pes je výborným 

společníkem, ale také výchovným prostředkem jak pro dítě tak pro dospělé a seniory. Přispívá 

k rozvoji jemné a hrubé motoriky, při podávání hraček psovi, házení aportu, přebírání aportu od psa. 

Při odměňování psa musí vyndat pamlsek z dózy, sáčku, krabičky a podobně. Takže šroubuje víčko, 

rozepíná knoflíky či zip. Pamlsek je malý, musí udělat tzv. špetku. Procvičuje střídavě obě ruce 

podvědomě,, nenásilně, hrou.. 

Podněcuje verbální  komunikaci. Klient musí ve správný okamžik a včas dát povel, správně jej 

vyslovit a artikulovat. Největší výhodou psa v tomto oboru je jeho využití jako motivace klientů.Lze ho 

použít k rozvoji jejich koncentrace a paměti. Další přínos je koordinace pohybu. Zmizí ztuhlost dolních 

končetin, strach z pádů, celá mysl je obrácena k pejskovi jak hezky šlape. Součástí canisterapie je i 

polohování, které přináší příjemné pocity-zlepšení nálady. Prohřejí se svaly a uvolní spazmy a celý 

organismus. Klient sjednotí svůj dech s dechem psa, čímž se zlepší i prokrvení následkem prohřátí 

svalů a dochází k jejich lepšímu uvolnění. Zároveň dochází ke zklidnění u hyperaktivních dětí. 

Canisterapie je užitečná a hojně se jí využívá v geriatrii. Zvířata totiž mohou starým a 

opuštěným lidem nabídnout nejen přátelství, lásku, pocit vzájemné potřebnosti, ale i respektování. 

Pozitivní úloha zvířete spočívá nejen ve schopnosti zastoupit chybějící úzké mezilidské vztahy, ale i 

v popudu k pravidelnému pohybu a nabídce prožívání slasti v zanedbávané hmatové stimulaci- to je 

možnost se se zvířetem pomuchlat, pomazlit a vzájemně se přitulit. Je dobrým prostředníkem k lepší 

komunikaci a navazování kontaktu s okolím, dokáže vyburcovat z nostalgie a deprese. Pes nerozlišuje 

podle vizáže či onemocnění, ale podle vnitřních hodnot. 

Nejčastějšími druhy postižení a obory, ve kterých se využívá psa-canisterapeuta a jeho 

působení, jsou: DMO, ADHD, ADD,Autismus, mentální postižení, tělesné postižení, epilepsie, 

sluchové postižení, psychologická a psychiatrická onemocnění, logopedie. 
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Celkem se za dva měsíce zúčastnilo 182 klientů z toho 69 mužů a 113 žen. 
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AKCE VE SPOLUPRÁCI S MÍSTNÍ ORGANIZACÍ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH ČESKÁ LÍPA 

REKONDIČNÍ POBYT PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY 

 

   

 

Ve dnech 15.- 21. června 2014 uskutečnila Místní organizace tělesně postižených Česká Lípa 

ve spolupráci se Sdružením tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. rekondiční pobyt, určený členům 

organizace a dalším zájemcům, v areálu Hotelu Borný ve Starých Splavech. 

    V neděli 15. června před desátou hodinou se na autobusovém nádraží v České Lípě 

shromáždili účastníci, které přepravil autobus přímo do Hotelu Borný ve Starých Splavech. 

Následovalo ubytování a po příjezdu všech účastníků někteří se dopravovali po vlastní ose) pak první 

společný oběd. Po obědě byli účastníci seznámeni s programem a průběhem celého rekondičního 

pobytu. Následovalo volné odpoledne věnované u nových účastníků seznamování se s okolím a u 

těch ostatních pak návštěva důvěrně známých míst z posledních pobytů (ve Starých Splavech jsme již 

třetím rokem). 

Před večeří byla provedena kontrola hmotnosti účastníků a zájemcům byl změřen krevní tlak. 

Po večeři pak následoval první společný program - Bingo. Po skončení programu byly všem 

účastníkům rozdány kartičky, na kterých měli rozepsány jednotlivé procedury v průběhu celého týdne. 

(Pokud si někdo kartičku v průběhu dne nechal na pokoji, mohl se podívat na nástěnku ve vestibulu 

hotelu, kde byl vedle režimu dne a programu zveřejněn i časový rozpis masáží, cvičení a 

termoterapie) 

    Od pondělního rána se pak všech 25 účastníků věnovalo naplánovaným činnostem. Každé 

ráno byla připravena rozcvička na terase hotelu (účastnilo se průměrně 13 osob). V pondělí, středu a 

pátek pak bylo měření krevního tlaku pro všechny účastníky (pro zájemce pak i v ostatní dny nebo i 

několikrát v průběhu jednoho dne). Měření tlaku a zdravotní dozor zajišťovala p. Jana Bečková 

(původním povoláním zdravotní sestra). 

      Po snídani následovalo skupinové cvičení pod vedením rehabilitační sestry p. Blaženy 

Trejbalové. Účastníci byli rozděleni do 4 skupin, střídavě se cvičilo na karimatkách a na židlích. 

V průběhu dne pak byly prováděny rehabilitační masáže (pp. H. Baculová a  J. Novotná) a 

termoterapie pomocí podložky Amethyst Bio-Mat.(po celý týden). 
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Rekondiční byt slouží nejen k relaxaci, ale i k dalšímu vzdělávání a tak v pondělí odpoledne 

byly zahájeny první edukační programy. Eva Zemanová seznámila přítomné s významem dotykových 

masáží, které si pak všichni pod jejím trpělivým vedením nacvičovali tak, aby po odjezdu z pobytu byli 

schopni praktikovat tyto masáže v domácím prostředí. Pro všechny to bylo velice zajímavé a dotykové 

masáže si opakovali i v dalších dnech. Další přednáška byla věnována kompenzačním pomůckám a 

jejich využití k usnadnění života zdravotně postižených. 

     Pro společné večery byly vedle stolních her (kanasta, žolíky, prší, dáma, domino, člověče 

nezlob se, kostky) připraveny i vědomostní soutěže - např. Splavský A - Z kvíz, Splavský  mudrc  a 

nebo Risk je zisk. 

Probíhalo i další kolo Binga. Odpoledne byly na programu kondiční vycházky (každý podle 

svých možností a schopností)nebo sportovní soutěže (hod granátem na cíl, hod sirkou, hod ponožkou, 

šipky, kroužky). 

V průběhu pobytu se uskutečnily ještě další 2 přednášky - E. Zemanová - Aktivizační cvičení a 

MUDr. L. Truhlářová - Pohybové ústrojí a prevence osteoporózy. 

Významné bylo čtvrteční odpoledne, kdy byly připraveny odpolední čaje s tombolou. 

K poslechu i tanci nám hrál p. Měkota. Před první kolem tomboly poděkovaly za celý kolektiv 

účastníků pp. E. Zemanová a Z. Zahrádková kolektivu Hotelu Borný za vzornou péči v průběhu 

pobytu. V tombole vyhrával každý los, a tak byli účastníci odpoledne velmi spokojení. Přítomní 

poděkovali i organizátorkám pobytu E. Zemanové a Z. Zahrádkové, kterým předali malý dárek. 

Poděkování směřovalo i Městu Česká Lípa za poskytnutí finančních prostředků na částečnou 

úhradu nákladů, spojených s rekondičním pobytem. (Je uvedeno i v hodnocení, které 

zpracovali účastníci pobytu) 

Z rekondičního pobytu si každý účastník odvezl účastnický list a drobnou cenu, ti co se zapojili 

do vědomostních, stolních a sportovních soutěží pak diplomy a věcné ceny (ceny věnovala E. 

Zemanová). 

    Spokojení účastníci se v sobotu 21.6.2014 po 9 hod. rozjížděli do svých domovů (někteří i 

s nádobami plnými borůvek) s přáním, aby se akce uskutečnila i v příštím roce. 
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OZDRAVNĚ EDUKAČNÍ VÍKEND PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY 

Ve dnech 31.10.- 2.11.2014 uspořádala Místní organizace tělesně postižených Česká Lípa ve 
spolupráci se Sdružením tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. ozdravně edukační víkend pro 
zdravotně postižené a seniory v penzionu Nový Mlýn ve starých Splavech. 

Po příjezdu v pátek v 16.00 se účastníci ubytovali proběhlo, seznámení s programem pobytu a 

následovala přednáška KOMPENZAČNÍ A REHABILITAČNÍ POMŮCKY. E. Zemanová seznámila 

přítomné s jednotlivými druhy kompenzačních pomůcek, hlavně s těmi, které jsou tělesně postiženými 

nejvíce využívané (tj. berle, nejrůznější druhy chodítek, vozíky - mechanické i elektrické, polohovací 

postele, WC židle, sedačky do vany atd.) Po skončení přednášky a krátkém protažení byl večer 

věnován soutěži v BINGU. Protože se držíme zásady, že není důležité zvítězit, ale zúčastnit se, každý 

zapojený účastník obdržel malou sladkost. 

Hlavní náplní pobytu bylo seznámení s dotykovými masážemi a nácvik jejich provádění. E. 

Zemanová-instruktorka MISP osvětlila přítomným, jak na základě dlouholetého vědeckého bádání 

byla postavena metoda dotykových masáží.  Lidské bytosti potřebují dotek. Kůže je největší smyslový 

orgán našeho těla, je přímo napojen na náš nervový systém. Bez doteku nedokážou lidské bytosti 

přežít či vyvíjet se zdravou cestou fyzicky, emocionálně či sociálně. Dotek v kombinaci s péčí a 

respektem je nezbytný pro zdravé lidské vztahy. Sobotní a nedělní dopoledne bylo věnováno 

praktickému nácviku dotykových masáží. Účastníci, vždy ve dvojicích, podle pokynů E. Zemanové 

prováděli jednotlivé kroky dotykových masáží. Dotykové masáže se provádějí přes oblečení. 

K dispozici byly i obrázky, na kterých byly vyobrazeny jednotlivé pohyby, které se během dotykové 

masáže provádějí. Po ukončení celé sestavy se pak účastníci vystřídali, a ten kdo masíroval první, byl 

nyní sám namasírován. Těm účastníkům, kteří projevili zájem, pak E. Zemanová na nich samotných 

ukázala, jak se má dotyková masáž správně provádět. 

    Vedle dotykových masáží probíhalo i cvičení na židlích a aktivizační hry - propojení pravé a 

levé hemisféry apod. Díky těmto cvičením dochází k aktivaci mozkových buněk – zpomaluje 

sklerotické postupy. 

     V pátek v podvečer a během soboty probíhaly i klasické masáže, které prováděly 2 zkušené 
masérky. Každý z účastníků si mohl určit, kterou část těla chce namasírovat. Vedle masáže byli 
účastníci seznámeni i se speciálními cviky, zaměřenými na jejich postižení. 

 V sobotu odpoledne pak byly uspořádány odpolední čaje s hudbou, kterou obstaral hrou na 
klávesy p.Měkota. Součástí odpoledne byla i tombola, ve které si každý z účastníků vybral 3 losy, 
z nichž každý vyhrával. Po večeři probíhala soutěž Splavský A-Z kvíz. Do soutěže se přihlásily 3 
dvojice účastníků. Námětem soutěže byla česká přísloví. Po skončení soutěžního klání si pak mohli i 
ostatní účastníci vyzkoušet své znalosti přísloví. Každý byl odměněn sladkostí, 6 účastníků, 
zapojených do soutěže pak obdrželo malé věcné ceny. 

    Během celého pobytu mohli účastníci vyzkoušet termoterapii, na podložce Ametyst Bio-Mat. 
Podložky byly hojně využívány a 2 z účastníků se rozhodli i pro jejich dlouhodobější zapůjčení hned 
na závěr pobytu. 

     Závěr pobytu tvořily v neděli před polednem malé sportovní hry (hod sirkou, hod ponožkou, 
hod granátem, kroužky, šipky). První 3 účastníci byli odměněni malými věcnými cenami. Na závěr 
pobytu obdržel každý Účastnický list a s poděkováním za bohatý a přínosný program byl pobyt 
ukončen. Autobus pak dopravil účastníky pobytu zpět do České Lípy. Ozdravně - edukační pobyt byl 
velkým přínosem pro všech 19 účastníků a byl jimi velmi kladně hodnocen. 
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MIKULÁŠKÁ SEŠLOST 

 
4. prosince 2014 uskutečnilo Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s a Místní 

organizace tělesně postižených Česká Lípa setkání zdravotně postižených a seniorů v restauraci 

Skleník na Slovance. 

Mikulášské sešlosti, doprovázené povídáním o předvánočních a vánočních zvycích u nás i ve 

světě, občerstvením a hudebním doprovodem p. Měkoty se zúčastnilo 52 osob. Civilní Mikuláš předal 

přítomným i malé překvapení. Spokojení účastníci se po 17. hod. rozcházeli do svých domovů. 

 

SKUTEČNOST od 1. 2. do 31. 12. 2014 - poskytované služby 

§ 37- Odborné sociální poradenství 

§ 66 - sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené 

 

 

SKUTEČNOST od 1. 2. do 31. 12. 2014 - poskytované služby
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CELKOVÝ POČET KLIENTŮ    – 1 902 

Z toho Odborné sociální poradenství - 325 

Sociálně aktivizační služby   - 1577 
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PODĚKOVÁNÍ 

Poděkování patří všem, kteří v r. 2014 přispěli na činnost Sdružení tělesně 

postižených Česká Lípa o.p.s. finančními nebo věcnými dary. 

Děkujeme: 

Krajskému úřadu Libereckého kraje - Mgr. P. Tulpovi 

Městu Doksy 

Městu Česká Lípa 

Nadace Euronisa Liberec 

Nadaci Škola hrou Liberec 

IAC Nové Zákupy 

Centru pro zdravotně postižené Libereckého kraje o.s. 

OV KSČM Česká Lípa 

Městským lesům Doksy 

Egermann s.r.o Nový Bor 

Hasičské vzájemné pojišťovně a.s. 

Jizerským pekárnám - pekárně Lípa s.r.o. 

RA Termit Doksy 

RA Poslův mlýn Doksy 

Habr s.r.o. Doksy - J. Hámové 

Zahrádkářskému centru Obora - O. Chýnovi 

TUMAGU Liberec - manž. Tuvorovi 

Královské huti Doksy 

Obchodní akademii Česká Lípa 

Ing. Jaromíru  Kohlíčkovi, CSc 

Img. Karlu Kapounovi 

JUDr. Richardu Falbrovi 

Mileně Mocové 

p. Pokornému  
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Velké poděkování patří těm, kteří věnovali hračky pro dětské soutěžící na 

10. ročník Dne dětí se ZP: 

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. 

 


