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P R A N O S T I K Y 

 

 

ČERVENEC 

Anenské chladné rosy ohlašují pěkné časy. 

Je-li svatá Anna prokřehlá, přijde zima studená. 

Jestliže se hrom v červenci častokrát ozývá, bude nadcházející zima studená. 

Když na svatou Annu mravenci pilně lezou a dělají kopky, hádá se na tuhou zimu. 

Když se hřiby v létě mnoho rodí, ten rok málo chleba plodí. 

Okolo svaté Markéty jsou borůvky nasety.  

Pak-li na Jakuba slunce svítí, má pak krutá zima býti. 

Pěkný den před svatým Jakubem slibuje pěkné žně. 

Svatá Anička žlutí letní jablíčka. 

 

 



SRPEN 

Ať si kdo chce co chce říká, v srpnu ještě do rybníka. 

I když v srpnu ze strnišť občas fučí, horko nás přece jen mučí. 

Jsou-li v srpnu hory kalný, budou v zimě mrazy valný.  

Když o svatém Vavřinci slunce svítí, budem dobré víno míti. 

Když v srpnu moc hřívá, bude na sníh bohatá zima. 

Srpnové ráno bez rosy – srpnové odpoledne s bouřkou. 
 

 

 

CO PŘIPRAVUJEME 

SETKÁNÍ V ÚTULKU ARCHA 

Setkání v útulku se uskuteční ve středu 13. července 2017. Odjezd účastníků ve 13.00 od Kulturního 
domu Crystal. Pokud můžete, vezměte s sebou  stará prostěradla, deky, ručníky, povlečení, budeme 
z nich zase vyrábět pomůcky pro handicapovaná zvířata. Můžete vzít i tvrdé pečivo(housky,rohlíky) 
zeleninu. Vedle prohlídky útulku, výroby pomůcek je plánováno i opékání buřtů. Odjezd z Liberce je 
plánován na 17.00 hod. 

ARTETERAPIE 

V průběhu prázdnin připravujeme arteterapeutická setkání –práce s korálky .  Záleží na Vašem zájmu. 

Kdo se chce zúčastnit, ať se přihlásí na 723594459 nebo 606161859. Podle zájmu upřesníme 

podrobnosti. 

Setkání v arteterapeutické dílně  s D. Hegerovou se uskuteční  30. srpna ,6. a  20. září  vždy od 13.00 

hod., Školní 2213, Česká Lípa 

 

REKONDIČNÍ POBYT PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY 

Rekondiční pobyt se uskuteční ve dnech 24. -30. září 2017 v penzionu Nový Mlýn ve Starých Splavech a 

společně ho pořádají Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s., Okresní a Místní organizace 

Svazu tělesně postižených Česká Lípa. Připraven je rehabilitační i edukační program(denně cvičení na 

karimatkách a židlích pod vedením fyzioterapeutek, cvičení a plavání v bazénu, rehabilitační masáže, 

termoterapie-podložky Amethyst Bio-Mat, odborné přednášky, společenské hry a soutěže, malá 

sportovní olympiáda, kondiční vycházky). Cena 2.600,- Kč pro členy MO TP, občany Č. Lípy, 2.800,- Kč 

pro ostatní. Přihlášky v Komunitním centru, Školní 2213 Česká Lípa nebo na www.stp-cl.cz. Bližší 

podrobnosti na tel. 723594459,606161859. Akce je podpořena Libereckým krajem, MZ ČR a Městem 

Česká Lípa. 

 

 

http://www.stp-cl.cz/


PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK 

 

Upozorňujeme všechny naše členy, čtenáře i další zájemce, že naše půjčovna kompenzačních pomůcek 
je stále v provozu. Nabízíme elektrické polohovací postele, motomedy, rotopedy, skládací mechanické 
vozíky, WC židle, chodítka kloubová, chodítka kolečková, podložky Amethyst Bio-Mat, pásy Poko Bio 
Belt a další. Půjčovna je v Doksech-  na zdravotním středisku, vždy v pondělí od 9,30 do 12. 00 , dále 
pak dle dohody s E. Zemanovou(723594459). V České Lípě pak v Komunitním centru, Školní 2213.  

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 

Schodolez  tříkolečkový                                 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 

 

Pás Poko Bio-Belt(Zakoupeno díky podpoře 

Nadace Život dětem ) 

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

kratší zápůjčce pak 70Kč/den 

Rotoped                                                        150,- Kč/měsíc 

 

 

 

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OBLAST 

NOVELA ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 

Velká novela zákona o sociálních službách přinese řadu změn ve prospěch potřebných lidí Více než 
deset let čekali klienti a poskytovatelé sociálních služeb na změny v zákoně. Vláda přijala novelu, která 
pomůže upravit současný systém tak, aby byl přehlednější, jednodušší a odpovídal skutečným potřebám 
lidí a všech subjektů zúčastněných při poskytování sociálních služeb. Účinnost zákona je plánovaná od 
1. ledna 2018. „Novela pomůže těm nejpotřebnějším, lidem úplně závislým na pomoci ostatních. Díky 
navýšení příspěvku na péči budou moci zůstat ve svém domácím prostředí,“ řekla ministryně práce a 
sociálních věcí Michaela Marksová. “Péče o nevyléčitelně nemocné v hospicích bude konečně oficiální 
službou a bude hrazena. Rodičům přímo s péčí o trojčata nebo čtyřčata budou bezplatně pomáhat 
pečovatelky. Dosud mohly pomáhat jen s domácími pracemi,“ dodala ministryně. Novela počítá s 
navýšením částky příspěvku na péči ve stupni IV (úplná závislost) z 13 200 korun na 19 200 korun a 
současně umožní rychlejší projednání žádosti o příspěvek. Jde o snahu podpořit poskytování pomoci 
neformálními pečovateli, zejména osobami blízkými, v domácím prostředí. Zvyšuje se podpora rodin, 
kterým se současně narodily tři nebo více dětí. Poskytování pečovatelské služby se rozšířilo o pomoc 
rodinám zavedením činností souvisejících s péčí o děti, pečovatelky se tak budou moci reálně starat i o 
děti. Služba bude těmto rodinám poskytována bezplatně, proto se současně upravuje úhrada nákladů 
poskytovatelům sociálních služeb ve formě účelové dotace. Vláda schválila legislativní ukotvení hospiců 
doplněním do zákona o zdravotních službách. Dojde tak k provázání se zákonem o sociálních službách, 
protože v nich budou poskytovány i sociální služby. Tuto službu budou moci nabízet poskytovatelé 
zdravotních služeb paliativní nebo domácí péče registrovaní podle požadavků zákona o sociálních 
službách. Jednou z klíčových změn je také financování sociálních služeb formou mandatorních výdajů. 
Poskytovatelé budou mít tedy větší jistotu při plánování provozu a poskytování sociálních služeb. Další 
úpravy se týkají sociální práce, na kterou se nově musí zaměřit i menší obce. Tím bude sociální práce 
lépe dostupná přímo tam, kde je jí potřeba. Poskytovatelé nebudou muset hlásit každou personální 
změnu na krajský úřad, což představovalo velkou administrativní zátěž. V zájmu ochrany lidských práv a 
svobod klientů sociálních služeb se upravují povinnosti poskytovatelů sociálních služeb a nová skutková 
podstata přestupku pro případ porušení těchto práv klientů. S ochranou těchto práv klientů souvisí také 
zavedení institutu nucené správy poskytovatele sociálních služeb v případě závažných pochybení 
zjištěných při inspekci poskytování sociálních služeb. 
 

Vyjádření NRZP k novele zákona o sociálních službách  

Zákon při projednávání ve vládě doznal značných změn. Došlo k vypuštění části zákona, která 
převáděla část služeb ze sociálně právní ochrany dětí do systému sociálních služeb. Tato věc byla 
napadena z mnoha úřadů a ministerstev a došlo tudíž k jejímu vypuštění. 

V případě hospiců, které také měly být převedeny do sociálních služeb, došlo k dohodě mezi MPSV ČR 
a Ministerstvem zdravotnictví ČR o tom, že Ministerstvo zdravotnictví bude přesně definovat, co je to 
hospic a na základě toho by došlo pravděpodobně také k úhradě. 



Schválený vládní návrh novely o sociálních službách zachovává zvýšení příspěvku na péči ve IV. stupni 
v případě, že služba je poskytována v domácím prostředí na 19 200,- Kč. Je to opatření, které by mělo 
významně posílit péči v domácím prostředí a umožnit pečujícím osobám více objednávat terénní sociální 
služby a odpočinout si tak, případně se věnovat jiným aktivitám. Tento návrh iniciovala NRZP ČR, 
protože původně MPSV ČR navrhovalo, aby byla zvýšena dotace pro poskytovatele sociálních služeb, 
kteří poskytují osobní asistenci. My jsme upozornili, že tento návrh nebude funkční, protože známe, jak 
probíhá systém dotací a klient, který potřebuje osobní asistenci, by byl uvázán k jednomu poskytovateli 
osobní asistence. Dále jsme uvedli, že to může být velmi nebezpečný návrh, kdy řada poskytovatelů se 
bude definovat jako poskytovatel osobní asistence a může dojít k tunelování celého systému. Místo toho 
jsme navrhli vytvořit speciální pátý stupeň pro ty osoby s nejtěžším zdravotním postižením. Ministerstvo 
práce a sociálních věcí na naše argumenty reagovalo tím, že navrhlo zvýšit příspěvek na péči ve IV. 
stupni u klientů, kteří jsou v domácí péči. 

Bohužel jsme zjistili, že do návrhu zákona se dostalo i ustanovení, že u osob, které budou 
hospitalizovány ve zdravotnických zařízeních, a to dobu kratší než jeden měsíc, by měla adekvátní část 
příspěvku na péči náležet zdravotnickému zařízení nebo jinému poskytovateli a nikoliv uživateli. Je to 
zhoršení situace proti současnému stavu a vůbec nerozumíme tomu, proč MPSV ČR na tento návrh, 
který vzneslo KDU – ČSL, přistoupilo. V původní verzi zákona se navrhovalo naopak prodloužení doby 
ponechání příspěvku na péči uživateli po dobu dvou měsíců při hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení. 
Tento návrh je jednoznačně proti pečujícím osobám a proti domácí péči. Může to navodit stav, kdy lidé 
v domácí péči nebudou chtít být hospitalizováni v nemocnici, a to až do krajnosti. Považujeme tuto věc 
za nedomyšlenou a budeme se snažit ji zvrátit. 

Transformace posudkové služby 

Republikový výbor NRZP ČR dnes schválil dokument Transformace posudkové služby, který Vám 
v příloze posílám. NRZP ČR chce tímto dokumentem vyvolat diskusi na téma posuzování zdravotního 
stavu. Současný stav, kdy lékařská posudková služba je povinna posuzovat nejen míru invalidity a nárok 
na nemocenské dávky, ale také posuzování míry závislosti, nárok na průkaz OZP a dávky na zvláštní 
kompenzační pomůcky, je dle našeho mínění neudržitelný. Došli jsme k názoru, že je potřeba aktivně 
přistoupit k řešení současné neutěšené situace. Lékařská posudková služba tento úkol prakticky 
nezvládá a je nezbytné urychleně hledat jiná systémová řešení. Jednou z cest je vyčlenit nepojistné 
systémy z hodnocení lékařskou posudkovou službou a nastavit jiný postup posuzování nároků 
jednotlivých benefitů. 

Vážení přátelé, materiál, který Vám posíláme, byl projednán Předsednictvem NRZP ČR, mohly se 
k němu vyjádřit všechny členské organizace NRZP ČR a dnes byl schválen Republikovým výborem 
NRZP ČR. To znamená, že tento dokument má širokou podporu hnutí osob se zdravotním postižením a 
věříme, že příslušné orgány se budou změnou posudkových mechanismů zabývat a seriózně 
přistupovat k řešení. 

 
 
Senioři a rodiče nemocných dětí ušetří na lécích. 
Vláda včera (30. ledna 2017) na svém jednání schválila návrh novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném 

zdravotním pojištění. V návrhu jsou obsaženy změny v lékové politice ministerstva zdravotnictví, které 

mají pomoci seniorům a rodinám s nemocnými dětmi lépe snášet ekonomické obtíže spojené s léčbou. 

„Chceme, aby ochranné limity na započitatelné doplatky na léky byly nastaveny přátelštěji pro seniory a 

také pro rodiče nemocných dětí. Pro obě tyto skupiny pojištěnců by vysoké náklady na léky mohly být 

ekonomicky znevýhodňující až likvidační,“ vysvětlil po jednání vlády ministr zdravotnictví Miloslav 

Ludvík. 
Cílem návrhu je snížit spoluúčast pojištěnců, patřících do sociálně zranitelných skupin obyvatelstva, na 

doplatcích na léčivé přípravky částečně hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Navrhuje 

se snížit spoluúčast u dětí do 18 let, čímž bude finančně odlehčeno rodinám s nemocnými dětmi, a 



snížena podle návrhu bude spoluúčast i u osob od 65 let věku (s navazujícím dalším snížením 

spoluúčasti od 70 let věku). 

V současné době jsou senioři nad 65 let věku chráněni ochranným limitem 2500 Kč na započitatelné 

doplatky za léky. To znamená, že když součet uhrazených započitatelných doplatků na léky v 

kalendářním roce překročí tento ochranný limit, zdravotní pojišťovna vrátí pojištěnci peníze, které zaplatil 

na započitatelných doplatcích nad tento limit. Ochranné limity se budou týkat například léků na 

symptomatickou léčbu chronické žilní nemoci, vysoký krevní tlak nebo prevenci cévní mozkové příhody. 

Stejný model se bude vztahovat i na děti mladší 18 let, kde bude roční ochranný limit stanoven rovněž 

na 1000 korun. 

 

S návrhem nejsou spojeny žádné dopady na státní rozpočet. Návrh však předpokládá dopady 

na rozpočty zdravotních pojišťoven. V závislosti na struktuře pojistného kmene zdravotních pojišťoven 

se očekávají změny na výdajové stránce jednotlivých pojišťoven v celkové výši cca 440 mil. Kč ročně. 

Návrh novely zákona o veřejném zdravotním pojištění bude dále předložen ke schválení Poslanecké 

sněmovně, Senátu a prezidentovi k podpisu. Pokud tímto procesem úspěšně projde, měla by začít platit 

od 1. 1. 2018. 

 

VÍTE ŽE…. 
….Zemřel český virolog Dimitrij Slonim, bylo mu 91 let 

V Praze v úterý zemřel po krátké nemoci český virolog Dimitrij Slonim, bylo mu 91 let. Ve středu to 

oznámil jeho zeť Martin Schulz. Slonim, který se těšil odbornému uznání i v zahraničí, obdržel v roce 

2014 stříbrnou medaili Senátu. Opakovaně byl také navržen na státní vyznamenání. 
 

Imunologii a virologii zasvětil Slonim celý svůj vědecký život. Třicet let vedl Výzkumný ústav 

imunologický a během této doby v něm bylo vyvinuto sedm důležitých virových očkovacích látek a 27 

diagnostických preparátů. Díky Slonimovi se v ČR rozvinul výzkum a výroba virových vakcín, jejichž 

celostátní užití vedlo k vymýcení dětské obrny, eliminaci spalniček a drastickému omezení výskytu 

příušnic. 

Významná byla také práce Slonima na vývoji nového typu vakcíny proti pravým neštovicím a na 

bezpečnější a účinnější očkovací látce proti vzteklině. Virolog po desítky let úzce spolupracoval se 

Světovou zdravotnickou organizací (WHO). 

Neméně důležitá byla i jeho činnost pedagogická: půlstoletí přednášel a vedl studenty na fakultách 

Univerzity Karlovy a na Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, školil vědecké aspiranty ve 

virologii, oponoval desítky kandidátských, disertačních i habilitačních prací a sám publikoval stovky 

odborných a vědeckých článků. 

 

….VOLBY 

S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, 

může 3 být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen 

okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit, vložit do úřední obálky, popřípadě i úřední 

obálku vložit do volební schránky. Hlasování do přenosné volební schránky  



podrobně viz.: Informace o způsobu hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

(PDF)  

http://www.nrzp.cz/images/PDF/informace_o_zpusobu_hlasovani_ps_2017.pdf  

…VÍTE CO JE TO ZDRAVÍ… 

Podle mezinárodní definice 

 

JAK DEFINUJE ZDRAVÍ MUDr. Hnízdil 

 

 

CO SE NÁM POVEDLO 

 

DEN DĚTÍ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. uspořádalo 2. 6  2017 v RS Termit Doksy již 13. ročník 

Dne dětí se zdravotním postižením. Nad akcí převzali záštitu: Mgr. Petr TULPA, náměstek hejtmana LK, 

resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti;  Mgr. Romana ŽATECKÁ, starostka 

Města Česká Lípa; Ing. Eva BUREŠOVÁ, starostka Města Doksy; Ing. Jaromír KOHLÍČEK, CSc., 

poslanec EU, JUDr. Marie NEDVĚDOVÁ, Česká Lípa; Ing. Karel KAPOUN, Doksy; Václav VĚTROVEC, 

předseda OV KSČM Česká Lípa. 

   Od brzkých ranních hodin panoval v areálu RS Termit čilý ruch, připravovala se stanoviště pro 15 

soutěžních disciplín, ohniště pro opékání buřtů, ceny pro soutěžící , koláče a pitíčka pro dětské 

účastníky atd. V půl deváté začaly autobusu přivážet účastníky akce, přicházeli místní a tak se na 

slavnostní zahájení sešlo 215 osob(žáci PŠ  K. H. Máchy Doksy, Speciální školy Jižní Česká Lípa, klienti 

Denního stacionáře Hradecká ul. Česká Lípa a Domova Sv. M. Magdaleny z Jiřetína pod Jedlovou vč. 

doprovodů, dále občané Doks a spádových obcí , studenti Obchodní akademie Česká Lípa, organizátoři 

a další účastníci). 

    Zahájení se zúčastnili: Mgr. Petr TULPA , náměstek hejtmana LK, Ing. Jitka VOLFOVÁ, statutární 

náměstkyně hejtmana LK, JUDr. Marie NEDVĚDOVÁ, za Obchodní akademii Česká Lípa Ing. 

L.ŘEHÁČKOVÁ a Mgr. K. HOSKOVCOVÁ, za Městskou policii Česká Lípa strážníci  J.TVRDÍK a  Z. 

ŠAFRÁNEK. Všichni obdrželi květiny a malý upomínkový dárek. 

    Ředitelka STP Č. Lípa o.p.s. pak předala zástupkyni Obchodní akademie Č. Lípa Ing. Řeháčkové 

ČESTNÉ UZNÁNÍ za dlouholetou podporu a pomoc, a zdůraznila, že bez této podpory a pomoci by 

nebylo možné takovéto aktivity zajistit. 

    Hosté poděkovali pořadatelům a popřáli všem  soutěžícím hodně úspěchů a příjemně prožitý den.  A 

pak se již naplno rozeběhly soutěže i doprovodný program. Vedle tradičního opékání buřtů, to byly 

ukázky vybavení a práce Městské policie Česká Lípa a překvapení dne- malování obličejů. 

    Vyhodnocení soutěží proběhlo na terase RS Termit. 112 soutěžících, kteří odevzdali soutěžní karty 

(rozdáno bylo 120 karet) bylo rozděleno do 6 kategorií, v každé kategorii byli vyhodnoceni prví tři dívky a 

první tři chlapci, kteří obdrželi věcné ceny a účastnický list s medailí. Ostatní soutěžící obdrželi 

účastnické listy, medaile a mohli si vybrat z cen, které pro ně byly připraveny na stolech. Nikdo neodešel 

s prázdnou a spokojení účastníci se již těší na příští rok. 

http://www.nrzp.cz/images/PDF/informace_o_zpusobu_hlasovani_ps_2017.pdf


    Poděkování za úspěšnou akci patří organizátorům a sponzorům- Libereckému kraji, Městu Doksy, 

Jizerským pekárnám-pekárna Lípa s.r.o., RS Termit Doksy, Ing. J. Kohlíčkovi CSc., JUDr. M. 

Nedvědové,  Ing. K. Kapounovi, J. Bínové a pacientům Diagnostiky s.r.o.-odběrové ambulance Česká 

Lípa, V. Landové, L. Hruškové Doksy, S. Štěpničkové z Chomutova, M. Havelkové , ELFORT s.r.o. M. 

Kubík z H. Libchavy , Výškové a stavební práce-Ž.Holanová, Žandov. 

 

VÝSLEDKY 13. ročníku DNE DĚTÍ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

I. Kategorie (1-4 roky) 

1Eliška KIJONKOVÁ, Petr BARTONÍČEK 

2.Tereza JANOŠTYÁKOVÁ , Tadeáš OULÍK      

3.Eliška ŠEBKOVÁ, Daniel TOMČAN 

4. Kristýna OULÍKOVÁ 

5. Lucie ČERVENÁ 

6. Veronika EISENMAYEROVÁ 

7. Barbara DOLEŽALOVÁ 

8. Kateřina TOMČANIOVÁ 

 

II. Kategorie(5-8 let)     

1. Karolína HORVÁTOVÁ, Štefan LIPTÁK 

2.  Natálie HORVÁTOVÁ, David MACHAČNÝ 

3.  Laura MATYSOVÁ, Alexandr TIRPÁK   

4. Dominika BARTONÍČKOVÁ, Robert BRŮŽEK 

5.  Lucie KRAKOVÁ, Pepa BŘEČKA  

6. Kateřina EISENMAYEROVÁ, Pavel ZÁVESKÝ 

7.. Klára KORECKÁ, Jaroslav ČERVENÝ 

      8.  Jan ZÁVESKÝ 

      9. Petr TOMČANI 

 

III. Kategorie(9-12 let) 

1. Sabina HORVÁTOVÁ, Daniel HLADÍK 

2. Tereza ŠEBKOVÁ, Lukáš KARÁSEK 

3. Veronika HLADÍKOVÁ, Petr HLADKÝ 

4. Agátka KŘEMENOVÁ, Tomáš PŠENICKA 

5. Natálie ČERVEŇÁKOVÁ, Ladislav PŠENIČKA 



6. Jan ŠEDINA 

 

IV. Kategorie(13-16 let) 

1. Adéla ZVOLÁNKOVÁ, David NĚMEC 

2. Darina MACHAČOVÁ, Lukáš ČERVENÝ 

3. Eliška ČÍŽKOVÁ, Radek HUDEC 

4. Adéla WEISSOVÁ, Dušan POKORNÝ 

5. Jana SOUŠKOVÁ,Nikola OLÁH 

6. Vanesa ČERVEŇÁKOVÁ, Matěj DOTKO 

7. Markéta BARTONÍČKOVÁ, Denis JANO 

8. Kristýna JANOVÁ, Leon DŽUDA 

9. Saša KOVAČOVÁ, Josef LAKATOŠ 

10. Agnesa FUSKOVÁ, Miroslav JANO 

11. Radka HÁJKOVÁ, Dominik JEŽEK 

12. Marie DOTKOVÁ, Zdeněk KOVÁŘ 

13. Petr KAJZR 

14. Pepa TÝSL 

15. Filip SOKOLÍK 

 

V. Kategorie(nad 17 let) 

1.Petra SÁDLOVÁ, Tomáš BÍLEK 

2. Jana TRUHLÁŘOVÁ, Petr ŘEHÁČEK 

3. Romana  LACHKÁ, Michal JIRÁNEK 

4. Petra DOHNALOVÁ, Miloš  FULIER 

5. Kateřina ROHÁČKOVÁ, Lukáš KOŽELUH 

6. Monika ADÁMKOVÁ, Josef KOLLÁR 

7. Pavel NOVÁK 

8. Jaroslav HLADKÝ 

9. Tomáš KOZA 

10. Pavel PAJKRT 

11. Michal ERBEN 

12. Luděk FUČÍK 

13. Václav STARÝ 



14. Láďa SVITÁK 

15. Václav DOUBRAVA 

16. Petr WOHLMUTH 

17. Josef HOLEŠČÁK 

18. Lukáš ČERVENÝ 

 

 

VOZÍČKÁŘI                                                                                KOČÁRKY 

1. Radka RAJCHLOVÁ                                                      1. Veronika HLOUŠKOVÁ 

2.Petr ŽIVSA 

3. Karolína DOLEŽALOVÁ 

4. Barbora NOVOTNÁ 

5. Terreza HÁJKOVÁ 

6. Ondra HOLEČEK 

 

NEJMLADŠÍ ÚČASTNÍCI 

Lucie ČERVENÁ-1 rok, Petr BARTONÍČEK-2 roky 

 

HISTORICKÁ PŘIPOMÍNKA 

 

 

Vyhlazení Lidic 
Vyhlazení Lidic byla násilná historická událost, pří níž došlo ke zničení středočeské vsi Lidice a vyvraždĕní 
značné části jejích obyvatel německými nacistickými okupanty. Po úspěšném atentátu československých 
parašutistů na Reinharda Heydricha v roce 1942 byla obec Lidice v důsledku heydrichiády vypálena a dokonale 
srovnána se zemí a veškeré místní obyvatelstvo popraveno nebo odsunuto do koncentračních táborů. Událost 
připomíná Památník Lidice s muzeem. 

 

Předehra tragédie 
Po atentátu na zastupujícího říšského protektora SS-Obergruppenführera Reinharda Heydricha dne 27. 
května 1942 se ještě vystupňoval teror nacistických okupantů proti českému národu. I přes popravy stovek lidí a 
rozsáhlé razie se nedařilo pachatele atentátu dopadnout. Když 4. června 1942 Heydrich na následky zranění 
zemřel, rozhodli se nacisté v Čechách a na Moravě k dosud neslýchané zastrašovací akci; významný podíl na 
plánu vyhlazení Lidic měl ambiciózní státní tajemník úřadu říšského protektora SS-Obergruppenführer Karl 
Hermann Frank. 

Nicotnou souhrou okolností byly za oběť vybrány právě Lidice: 3. června se dostal Jaroslavu Pálovi, majiteli továrny 
na baterie ve Slaném, do rukou podezřelý milostný dopis adresovaný jedné ze zaměstnankyň továrny, jisté Anně 
Marusczákové z Holous u Brandýska. V něm stálo: „Drahá Aničko! Promiň, že ti píši tak pozdě… Co jsem chtěl 
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udělat, tak jsem udělal. Onoho osudného dne jsem spal někde na Čabárně. Jsem zdráv. Na shledanou tento týden 
a pak se už neuvidíme. Milan.“Pála, ať už v domnění, že pisatel dopisu může být zapleten do atentátu, či v 
obavách, že může jít o provokaci, uvědomilčetnictvo a to dopis postoupilo gestapu. Marusczáková, která skutečné 
jméno svého milence neznala, při výslechu mimo jiné zmínila, že dotyčný ji poprosil, aby v Lidicích rodině 
Horákových a Stříbrných vyřídila pozdrav od jejich synů, kteří sloužili u 311. bombardovací perutě v Anglii . 
Následovala razie v Lidicích a zatčení rodin Horáků a Stříbrných, o jejichž synech bylo známo, že slouží v 
československém vojsku v Anglii. Domovní prohlídky ani výslechy však neodhalily nic podezřelého. Následujícího 
dne byl jako přítel Marusczákové identifikován Václav Říha, dělník z Vrapic u Kladna. Ten chtěl vztah s 
Marusczákovou ukončit, protože byl ženatý a obával se, že jeho nevěra s dívkou z nedaleké vsi vyjde najevo; 
poslal jí proto s pomocí spolupracovníků onen dopis, který měl vyvolat romantický dojem, že je zapojen do 
odbojové činnosti a že se odešel skrýt do křivoklátských lesů. Kladenskému gestapu bylo záhy jasné, že Říha, 
Marusczáková ani Horákovi nemají s atentátem na Heydricha nic společného; v Lidicích nebyl objeven žádný 
arzenál, vysílačky ani skrývané osoby a s tímto výsledkem bylo také podáno hlášení do Prahy. 

V Praze se mezitím Karl Hermann Frank v naději, že tím posílí své postavení a napomůže svému jmenování 
příštím říšským protektorem, rozhodl využít Lidic jako ukázky svého „rázného postupu“. Frank 9. června osobně 
předložil při Heydrichově pohřbu v Berlíně svůj záměr Hitlerovi a obratem k němu obdržel souhlas. Lidice měly být 
vypáleny a srovnány se zemí, dospělí muži zastřeleni, ženy uvězněny v koncentračních táborech a děti dány na 
„náležité vychování“. 

Vyhlazení Lidic 
Navečer dne 9. června byly Lidice obklíčeny jednotkami SS a německé policie a nikdo nesměl obec opustit. 
Organizační štáb celé akce už byl na místě a všemu velel. 

 Štáb tvořili: 

 SS-Hauptsturmführer Walter Jacobi (velitel vedoucí úřadovny SD v Praze) 

 SS-Hauptsturmführer Harald Wiesmann (velitel kladenské služebny gestapa) 

 SS-Standartenführer Dr. Hans-Ulrich Geschke (velitel pražského gestapa Staatspolizeileitstelle) 

 SS-Obersturmführer Max Rostock (velitel SD v Kladně) 

 SS-Untersturmführer Thomas Thomsen (zástupce Wiesmanna) 

 Major der Schutzpolizei August Marwedel (velitel kladenské Schupo) 

 SS-Obersturmbannführer Wilhelm Leimer (velitel protiparašutistického oddělení) 

Starosta byl přinucen vydat veškeré obecní cennosti a obyvatelé začali být po půlnoci vyváděni ze svých domovů. 
Muži starší 15 let byli shromažďováni ve sklepě a chlévě Horákova statku. Všechny cennější věci, koně, dobytek, 
zemědělské stroje apod., byly shromažďovány a odváženy do sousedního Buštěhradu. Ráno 10. června 1942 se 
na místo osobně dostavil K. H. Frank, aby dohlížel na likvidaci obce. Ženy s dětmi byly nejprve nahnány do místní 
školy, za úsvitu pak autobusy převezeny do tělocvičny kladenského gymnázia. Mezitím byly zdi stodoly v 
sousedství Horákova statku obloženy slamníky a matracemi (proti odraženým střelám) a přichystána popravčí 
četa. Lidičtí muži byli posléze vyváděni ve skupinách (zprvu po pěti, pak po deseti) na přilehlou zahradu a tam 
stříleni. Celkem jich na tomto místě bylo povražděno 173, včetně lidického faráře Josefa Štemberky. Nejstaršímu 
bylo 84, nejmladšímu 14 let. Všechny domy včetně školy, kostela a fary byly polity benzínem a podpáleny. 

V následujících týdnech a měsících byly zbytky vypálených budov vyhozeny do povětří, zničen hřbitov 
včetně exhumace zemřelých, vykáceny stromy (mimo jediné hrušně nedaleko potoka, která byla Němci 
považovaná za uschlou), sutí zavezen rybník a vše srovnáno k nepoznání. K odvozu suti byla na místě zbudována 
polní železnice. Dokonce bylo na několika místech posunuto koryto potoka, aby nic nezůstalo na svém místě. 
Filmové záznamy, pořízené samotnými nacisty, dodnes vydávají svědectví o díle zkázy. Prostor, kde stávaly 
Lidice, měl být učiněn holým polem a jméno obce vymazáno z map. 

Osud obyvatel 
 

Dne 16. června 1942 bylo na střelnici v Praze-Kobylisích popraveno dalších 26 lidických obyvatel: sedm žen a osm 
mužů z rodin Horáků a Stříbrných, uvězněných již dříve, dále devět dospělých mužů, kteří byli osudné noci mimo 
Lidice (sedm v práci, jeden v nemocnici a jeden se několik dní skrýval v lesích) a dva chlapci, u kterých bylo při 
evidenci dětí dodatečně zjištěno, že již překročili 15 let věku. 

Na Kladně byly lidické děti po tři dny zkoumány, nakolik jsou z „rasového hlediska“ vhodné k „převýchově“. Tři byly 
vybrány hned na Kladně, dalších sedm dětí mladších jednoho roku bylo předáno německému sirotčinci v Praze-
Krči, ostatních 88 bylo převezeno do Lodže(polsky Łódź, německy Lodsch, v listopadu 1940 Němci město 
přejmenovali naLitzmannstadt), kde z nich bylo k poněmčení určeno dalších 7. Zbývajících 82 dětí bylo 2. 
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července 1942 převezeno do nedalekého vyhlazovacího tábora Chełmno (německy Kulmhof) a tam, 
pravděpodobně ještě téhož dne, usmrceno výfukovými plyny ve speciálním vyhlazovacím automobilu. Dodatečně 
bylo na smrt do Chełmna posláno ještě jedno ze tří dětí vybraných k poněmčení hned na začátku. Po válce se 
přeživší děti s vynaložením velkého úsilí podařilo v německých rodinách a ústavech vypátrat a navrátit jejich 
příbuzným, bylo jich však pouze 17. 

Sto osmdesát čtyři lidických žen, které byly 12. června 1942 odtrženy od svých dětí, bylo (vyjma několika 
těhotných, ponechaných dočasně v Praze) převezeno do koncentračního tábora Ravensbrück. Dvanáct dalších 
bylo do Ravensbrücku posláno dodatečně v následujících měsících. Třiapadesát lidických žen v koncentračních 
táborech a na pochodech smrti zahynulo. 

Celkem přišlo o život 340 lidických obyvatel (192 mužů, 60 žen a 88 dětí). 

Odezva ve světě 

Zločinné vyhlazení Lidic svou plánovitostí a chladnokrevností pobouřilo celý svět. Města a obce 
v Mexiku, Brazílii, USA se na protest proti nacistickému zločinu přejmenovávaly na Lidice; jménem Lidice byly 
křtěny právě narozené děti. Britští horníci založili hnutí Lidice shall live (Lidice budou žít) a zorganizovali sbírku na 
obnovu obce. Pod jménem Lidice bojovaly československé tanky na východní i na západní frontě. Příběh Lidic byl 
záhy několikrát zfilmován – snad nejpůsobivější byl film The Silent Village (Tichá ves), natočený s čistě 
amatérskými herci v reálném prostředí velšské hornické vsi Cwmgiedd. 

Události v okupovaném Československu nezůstaly bez politické odezvy. Nedlouho po atentátu na Heydricha a 
následném vyvraždění Lidic a Ležáků vlády Velké Británie (5. srpna) a Francie (29. září) uznaly mnichovskou 
dohodu za neplatnou od samého počátku. 

Lidice obnovené 
Ihned po osvobození bylo místo lidické tragédie provizorně pietně upraveno a 10. června 1945, v den třetího 
výročí, přislíbila československá vláda Lidice obnovit a vybudovat. Byla vypsána architektonická soutěž na pietní 
úpravu území starých Lidic a výstavbu nové obce v těsném sousedství. Na konci čtyřicátých a počátkem 
padesátých let tak severozápadně od bývalé obce vyrostly nové Lidice čítající 150 rodinných domů. 

Území starých Lidic bylo prohlášeno národní kulturní památkou; je zde muzeum s celoročně přístupnou expozicí 
připomínající lidickou tragédii. Snad každého návštěvníka dojme bronzové sousoší 82 lidických dětí zavražděných 
v Chełmnu, životní dílo sochařky Marie Uchytilové, které je zároveň připomínkou všech dětských obětí války. 

Osud Lidic nebyl ojedinělý; k masakrům civilistů docházelo za druhé světové války po celé Evropě. 
Připomeňme Kortelisy a Český Malín (Ukrajina), Oradour-sur-Glane (Francie), Marzabotto (Itálie), Ostrý Grúň a 
Kľak (Slovensko) či české Ležáky, moravské vesnice Javoříčko a Prlov. Žádným zločinem se však nacisté před 
světem nepyšnili tak, jako vyhlazením Lidic. Proto se právě Lidice v očích světové veřejnosti staly symbolem boje 
proti německému nacismu. Vyhlazené obce v roce 2009 uzavřely Memorandum o vzájemné spolupráci vypálených 
obcí na území České republiky. 

Ležáky 
 

Ležáky (německy Ležak, od roku 1939 Lezaky) byla osada na Chrudimsku, která byla 24. června 1942, 14 dní 
povyhlazení Lidic v důsledku heydrichiády vypálena a její obyvatelé zavražděni nacisty jako odplata za to, že v ní 
byla ukrývána vysílačka Libuše parašutistické skupiny Silver A, která se účastnila atentátu na zastupujícího 
říšského protektora Reinharda Heydricha. 

Časně odpoledne byly Ležáky obklíčeny a obyvatelé shromážděni a převezeni do Pardubic, kde bylo 33 
dospělýchpozdě večer zastřeleno. Jedenáct dětí bylo odesláno do plynových komor a jen dvě dány na převýchovu 
do Německa, odkud se po válce vrátily. 

Osadu Ležáky tvořilo osm domů seskupených kolem mlýna na říčce Ležák v katastru obcí Miřetice a Louka. Po 
válce nebyly Ležáky obnoveny, ale na jejich místě vznikl památník, který tvoří vyznačené půdorysy původních 
budov a pietní místo. Od 1. června 2008 památník spravuje Památník Lidice. 

Historické pozadí 
 

Od roku 1941 byly v Protektorátu Čechy a Morava vysazovány parašutistické skupiny, které měly za úkol navázat 
kontakt s odbojem, zlepšit spojení s exilovou vládou v Británii a vést diverzní akce proti německým okupantům. 27. 
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května 1942 provedli parašutisté atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. To vedlo k 
masovým represím proti českému obyvatelstvu. 

10. června byly demonstračně vyhlazeny Lidice na Kladensku, i když jejich obyvatelé neměli s atentátem nic 
společného. Parašutista Karel Čurda, oddělený od ostatních, se 16. června přihlásil na pražském gestapu a 
vypovídal i o odbojové síti na Pardubicku. 

20. června byl zatčen její první člen, správce lomu Hluboká v bezprostřední blízkosti Ležáků, 21. června ležácký 
mlynářJindřich Švanda. Byli vyslýcháni a mučeni. 

Zničení Ležáků 
24. června časně odpoledne obklíčilo Ležáky 150 mužů pardubické roty 20. záložního policejního pluku „Böhmen“ 
pod vedením gestapa; na vnější kordón bylo povoláno 30 českých četníků z Chrudimi a Náchoda. Němci 
shromáždili obyvatele Ležáků i z okolí, kde se právě zdržovali (pro školní mládež si zajeli do skutečské školy), a 
odvezli je do pardubické vily Zámeček, kde policejní pluk sídlil a za heydrichiády popravoval. Následně domy 
vyrabovali a kolem páté zapálili; všech 33 obyvatel starších 15 let bylo po deváté hodině večer zastřeleno u 
Zámečku. 25., resp. 26. června byla zpráva o vyhlazení Ležáků zveřejněna. 

Na podzim 1943 byly trosky budov strženy. 

Osud ležáckých dětí 

Ležácké děti byly z Pardubic večer převezeny do dětského útulku v Praze a počátkem července do 
průchozího tábora v polské Lodži, kde prošly tříděním. Dvě z dětí byly vybrány jako vhodné k poněmčení a 
zbylých jedenáct 25. července předáno gestapu, které je usmrtilo patrně v plynové komoře v Chelmnu. 

Vyhlazení Ležáků přežily sestry Jarmila (* 13. listopad 1939) a Marie (* duben 1941) Šťulíkovy, které byly 
odeslány na převýchovu do Třetí říše. Jarmila se dostala do rodiny zemědělského inženýra Rudolfa Paetla na 
území Polska. Po válce rodina sama nahlásila, že opatruje dítě určené k poněmčení. Marie byla umístěna do 
rodiny německého úředníka v Poznani. 

 

 

BLAHOPŘEJEME 

Místní organizace tělesně postižených Česká Lípa přeje všem svým členům, kteří v průběhu měsíce 

července a srpna  2017 oslaví svá životní jubilea, zdraví, štěstí, pohodu a spokojenost.  Naše přání 

putuje k pp. Jaroslavě ZÁZVORKOVÉ, Květoslavě DVOŘÁKOVÉ, Aloisii HORÁKOVÉ, Františku 

ŠIKLOVI, Květuši BABORÁKOVÉ. 
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