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PRANOSTIKY 

LISTOPAD 

Chodí-li na Kateřinu husa na rybníku po létě, na Barboru na něm bude plavat. 

Jaká svatá Kateřina, taková je celá zima. 

Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok nato bývá. 

Když Kateřina po létě už chodívá, Eva potom blátem oplývá.  

Když ráno v listopadu prší, bude den skvělý. 

Kvetou-li stromy v listopadu, sahá zima až k létu. 

Listopadové slunce na zemi nevidí.  

Na Dušičky duše zemřelých oplakávají své hříchy, proto pršívá, nebo padá mlha. 

Na svatého Ondřeje ještě se vám ohřeje, ale na svatého Mikuláše už je zima celá naše.  

Na svatou Kateřinu i poslední stěhovaví ptáčci opouštějí domovinu. 

O Všech svatých když větry jsou, znamenají zimu proměnlivou: přijdou-li ale s Ondřejem. 

PROSINEC 

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

Jestli na Štěpána větry uhodí, příští rok se všecko špatně urodí. 



Jsou-li vrby o Vánocích plný rampouchů, bývají o Velikonocích jívy plny kočiček. 

Když na Mikuláše prší, zima lidi hodně zkruší. 

Když na Štědrý večer sněží, na pytle se chmel těží. 

Na svatou Barborku když mráz, schovej saně, chystej vůz. 

Padá-li na Štědrý den v noci sníh, urodí se hojně vína.  

Prochází-li zajíc v prosinci zahrady, nastane tuhá zima všady. 

Temné Vánoce – krávy dojné velice, světlé Vánoce – ponesou dobře slepice. 

Umaže-li si Lucie šaty ob bláta, bude si je celý leden přepírat. 

Vane-li v prosinci vítr východní, špatnou naději mají nemocní. 
(Zpracoval Michal Erben) 

PŘIPRAVUJEME 

Předvánoční výstavu prací osob se zdravotním postižením a seniorů, kterou pořádá Sdružení tělesně 

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

a Základní organizací Svazu postižených civilizačními chorobami Česká Lípa. Výstava se uskuteční ve dnech 27. -

30. 11. 2017 v prostorách Komunitního centra, Školní 2213 Česká Lípa. Součástí výstavy je i vánoční soutěž „O 

nejoriginálnější vánoční nápad“. Výstava bude otevřena: po-10,00-16,30, út.,stř.-9.00-16,30; čt-9.00-12.00. 

Zájemci, kteří chtěji vystavit své výrobky mohou kontaktovat E.Zemanovou(723594459) nebo Z. 

Zahrádkovou(606161859) a své výrobky pak doručit do komunitního centra v týdnu od 20.- 24.11.2017. 

 

Mikulášské setkání, které se uskuteční 6. 12. 2017 od 14.00 v prostorách Komunitního centra, Školní 2213, 

Česká Lípa. Připraveno je občerstvení a kulturní program, ve kterém  vystoupí i p. V. Měkota. Zájemci se mohou 

hlásit  u  E. Zemanové(723594459) do 30.11.2017 

 

Místní organizace tělesně postižených Česká Lípa zve všechny členy na členskou schůzi, která se uskutečni ve 

středu 6. 12. 2017 od 13.00 v prostorách Senior klubu v Komunitním centru, Školní 2213, Česká Lípa.  

 

Pro zájemce  o plavání a cvičení v bazénu má Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. k dispozici plavenky 

s platností do března 2018. Zájemci mohou kontaktovat E. Zemanovou(723594459) 

ARTETERAPIE 

Pravidelné setkávání v arteterapeutické dílně s D. Hegerovou bude probíhat   ve dnech 1.11., 

8.11.,22.11.,13.12.2017 vždy od 13.00 hodin. V Komunitním centru, Školní 2213, Česká Lípa 

15.11. 2017 bude  arteterapie od 14,30 hodin a tvořit budeme s M. Janouchovou. 

Další arteterapie  bude pokračovat od února 2018. O termínech budete informováni. 

ZNAKOVÝ JAZYK 

Výuka znakového jazyka s lektorkou P. Puflerovou  se uskuteční v termínech 

7.11.,14.11,21.11.,28.11.,5.12.,12.12.2017. Vždy od 15.00 hodin v Komunitním centru, Školní 2213, Česká Lípa. 

Pokračování výuky od února 2018. O termínech budete informováni. 



 

U P O Z O R N Ě N Í 

Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. upozorňuje, že poradna  pro OZP a seniory  a půjčovna 

kompenzačních pomůcek  je opět v prostorách Komunitního centra, Komenského ul. 47(bývalá zvláštní škola). 

Provozní doba : Pondělí- 10.00-12.00 a 15.00-17.00; dále dle domluvy 

Vedoucí poradny-Eva Zemanová(723594459) 

 

P O T Ř E B U J E T E    P O R A D I T 

Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. poskytuje ZDARMA 

Odborná poradenství v těchto oblastech:    

1) Sociálně-právní        

2) Právní(exekuce, rozvody, výživné, dědictví  ad.) 

3) Finanční 

4) V oblasti energií(zdarma získáte přehled o tom jak ušetřit na energiích) 

Bližší informace na kontaktech-723594459(E.Zemanová);606161859(Z.Zahrádková) 

INFORMACE ZE SOCIÁLNÍ OBLASTI 

Příspěvek na péči 

PNP je určen os. starším 1 roku, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují 

pomoct jiné osoby při zvládání základních životních potřeb (ZŽP). Z PNP pak osoby hradí pomoct, 

kterou jim může poskytovat buď osoba blízká, asistent sociální péče nebo registrovaný poskytovatel 

sociálních služeb. Žádost se podává na úřadu práce, oddělení PNP. Poté následuje sociální šetření 

v domácnosti a dále posoudí zdravotní stav posudkový lékař. Podklady připravuje ošetřující lékař 

žadatele. 

 

Výše PNP/měsíc pro osoby 18 let věku 

- 3000 Kč, jde-li o stupeň 1 (lehká závislost, dítě nezvládá 3 ZŽP) 

- 6000 Kč, jde-li o stupeň 2 (středně těžká závislost, dítě nezvládá 4-5 ZŽP) 

- 9000 Kč, jde-li o stupeň 3 (těžká závislost, dítě nezvládá 6-7 ZŽP) dítěti od 4 do 7 let náleží 

11000 Kč 

- 12000 Kč, jde-li o stupeň 4 (úplná závislost, dítě nezvládá 8-9 ZŽP) dítěti od 4 do 7 let náleží 

14000 Kč 

 

Z důvodu nízkých příjmů lze PNP zvýšit o 2000 Kč. 

Výše PNP/měsíc pro osoby starší 18 let věku 

- 800 Kč, jde-li o stupeň 1(lehká závislost, osoba nezvládá 3 – 4 ZŽP) 



- 4000 Kč, jde-li o stupeň 2 (středně těžká závislost, osoba nezvládá 5-6 ZŽP) 

- 8000 Kč, jde-li o stupeň 3 (těžká závislost, osoba nezvládá 7-8 ZŽP) 

- 12000 Kč, jde-li o stupeň 4 (úplná závislost, osoba nezvládá 9-10 ZŽP) 

 

Příspěvek na zvláštní pomůcku  

Osobám se zdravotním postižením se poskytují tyto dávky:   

a) příspěvek na mobilitu,  

b) příspěvek na zvláštní pomůcku.  

Příslušnost k rozhodování  

  O dávkách a o průkazu osoby se zdravotním postižením rozhoduje Úřad práce České republiky - 

krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu.  

 O odvolání proti rozhodnutí rozhoduje Ministerstvo práce a sociálních věcí.  

Okruh oprávněných osob  

  Nárok na příspěvek na mobilitu a na příspěvek na zvláštní pomůcku a na průkaz osoby se zdravotním 

postižením má při splnění podmínek stanovených v tomto zákoně  

a) osoba, která je na území České republiky hlášena k trvalému pobytu podle jiného právního 

předpisu nebo která má na území České republiky trvalý pobyt podle jiného právního 

předpisu,   

b) osoba, které byla udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany podle 

jiného právního předpisu,  

c) cizinec bez trvalého pobytu na území České republiky, kterému tento nárok zaručuje 

mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu,  

d) občan členského státu Evropské unie, pokud je hlášen na území České republiky k pobytu 

podle jiného právního předpisu po dobu delší než 3 měsíce, nevyplývá-li mu nárok na 

sociální výhody z přímo použitelného předpisu Evropské unie,  

e) rodinný příslušník občana členského státu Evropské unie, pokud je hlášen na území 

České republiky k pobytu podle jiného právního předpisu po dobu delší než 3 měsíce, 

nevyplývá-li mu nárok na sociální výhody z přímo použitelného předpisu Evropské unie,  

f) cizinec, který je držitelem povolení k trvalému pobytu s přiznaným právním postavením 

dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území jiného členského státu 

Evropské unie, pokud je hlášen na území České republiky k dlouhodobému pobytu podle jiného 

právního předpisu,  

a to, pokud má bydliště na území České republiky; co se rozumí bydlištěm, stanoví zákon o pomoci v 

hmotné nouzi.  

 

Od 1. ledna 2018 se zvyšuje příspěvek na mobilitu ze 400,- Kč měsíčně na 550,- Kč měsíčně.  



 

                       Příspěvek na zvláštní pomůcku  

 Nahradil !!! jednorázový příspěvek na opatření zvláštních pomůcek, příspěvek na úpravu bytu, 

příspěvek na zakoupení motorového vozidla a příspěvek na zvláštní úpravu motorového vozidla. 

 Jedná se o jednorázovou dávku pro osoby: 

 s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí 

 s těžkým sluchovým nebo těžkým zrakovým postižením 

 s těžkým mentálním postižením 

 O dávce rozhoduje Úřad práce ČR (krajské pobočky, pobočka pro hlavní město Prahu) v rámci 

zavedení nového systému jednotného výplatního místa (JVM). 

Podmínky nároku na příspěvek na zvláštní pomůcku  

Tato dávka je zaměřena na pomoc v oblasti pomůcek, které umožňují sebeobsluhu, slouží k 

získávání informací nebo ke styku s okolím. 

Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku má osoba, která má těžkou vadu nosného nebo 

pohybového ústrojí nebo těžké sluchové postižení anebo těžké zrakové postižení charakteru 

dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, a její zdravotní stav nevylučuje přiznání tohoto příspěvku 

(kontraindikace).  

Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na pořízení motorového vozidla nebo 

speciálního zádržního systému má osoba, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí 

anebo těžkou nebo hlubokou mentální retardaci charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního 

stavu, a její zdravotní stav nevylučuje přiznání tohoto příspěvku.  

Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se pro účely tohoto zákona považuje nepříznivý 

zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy trvá nebo má trvat déle než 1 rok.  

 

Příspěvek na zvláštní pomůcku   (platnost od 1. 1. 2018) 

 Výše příspěvku na pořízení zvláštní pomůcky, jejíž cena je vyšší než 10 000 Kč, se stanoví tak, 

aby spoluúčast osoby činila 10 % z předpokládané ceny zvláštní pomůcky. Maximální výše 

příspěvku na zvláštní pomůcku činí 350 000 Kč. Pokud osoba nemá dostatek finančních 

prostředků na zaplacení spoluúčasti, krajská pobočka ÚP s přihlédnutím na celkové sociální a 

majetkové poměry osoby či společně posuzovaných osob, může určit nižší výši spoluúčasti, 

minimálně však 1 000 Kč. 

 Maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného na pořízení motorového vozidla 

činí 200 000 Kč.  

 Součet vyplacených příspěvků na zvláštní pomůcku nesmí v 60 kalendářních měsících po sobě 

jdoucích přesáhnout částku 800 000 Kč nebo 850 000 Kč. 

 Příspěvek na zvláštní pomůcku – nová úprava od 1. 1. 2018  

 Zcela se ruší prokazování majetku společně posuzovaných osob při žádostech o příspěvek na 

zvláštní kompenzační pomůcku. 



 V případě, že žadatel o příspěvek na kompenzační pomůcku nebude žádat odpuštění 10 % 

spoluúčasti, nebudou zjišťovány příjmy, jak společně posuzovaných osob, tak ani žadatele o 

příspěvek na zvláštní kompenzační pomůcku. Pouze u příspěvku na nákup motorového vozidla 

bude příjem testován, a to i u společně posuzovaných osob, protože se předpokládá, že 

automobil je využíván pro všechny členy rodiny. 

 Snižuje se doba k podání opětovné žádosti na nákup motorového vozidla z 10 let na 7 let. 

Přičemž toto snížení počtu let se bude vztahovat i na přiznané příspěvky po roce 2012.  

Vraceni daně z přidane hodnoty 

S příspěvkem souvisí i daňová úleva – při koupi auta je možné zažádat na finančním úřadě v místě 

trvalého bydliště o vraceni daně z přidané hodnoty. 

Tento narok najdete v zakoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidane hodnoty, § 85. 

Zdravotně postižena osoba ma narok na vraceni DPH u jednoho osobniho auta zakoupeného v ČR v 

období pěti let v maximální výši 100 000 Kč. Narok je nutné uplatnit do 6 měsíců od koupě auta. Vraceni 

daně můžete uplatnit i při nákupu staršího ojetého vozu. Je však třeba si vždy dopředu ověřit u prodejce, 

zda je plátcem DPH a zda vám může vystavit doklad, kde bude DPH vyčíslena. Bez toho nelze o její 

vracení požádat. 

U auta zakoupeného v bazaru je třeba mít na paměti, že DPH se vrací, až na ojedinělé případy, pouze z 

rabatu autobazaru. Je třeba, aby autobazar zakoupil auto tzv. ve zvláštním režimu. 

Pozor na vrácení DPH u auta dovezeného ze zahraničí !!  

 

Zvláštní pomůcky určené těžce zrakově postiženým osobám  

 kalkulátor s hlasovým výstupem, digitální čtecí přístroj pro nevidomé s hlasovým výstupem, 

digitální zápisník pro zrakově postižené s hlasovým výstupem nebo braillským displejem,  

speciální programové vybavení pro zrakově postižené.  

 vodicí pes, slepecký psací stroj, DYMO kleště, elektronická orientační pomůcka pro nevidomé a 

hluchoslepé, elektronická komunikační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé, indikátor barev pro 

nevidomé, měřící přístroje pro domácnost s hlasovým nebo hmatovým výstupem, braillský displej 

pro nevidomé, tiskárna reliéfních znaků pro nevidomé, hlasové popisovače pro nevidomé a 

hluchoslepé.  

 diktafon. 

 kamerová zvětšovací lupa, digitální zvětšovací lupa.  

 

Zvláštní pomůcky určené těžce sluchově postiženým osobám  

a) signalizace bytového zvonku, signalizace domovního zvonku, včetně instalace,  

b) signalizace pláče dítěte, včetně instalace,  

c) speciální programové vybavení (aplikace do telefonu, programy do osobního počítače) 

pro edukaci a reedukaci sluchu umožňující nácvik mluvení, odezírání nebo znakové řeči, 

d) individuální indukční smyčka,  



e) elektronická orientační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé,  

f) elektronická komunikační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé, 

g) zařízení pro poslech audiovizuálního zařízení,  

h) signalizace telefonního zvonění,  

i) telefonní zesilovač.  

b) Zvláštní pomůcky určené osobám s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí  

a) dodatečná úprava motorového vozidla; jedná se o úpravy vyžadující montáž, např. ruční ovládání, 

usnadňování nastupování, nakládání vozíku,  

b) stavební práce spojené s uzpůsobením koupelny a WC; jedná se o stavební práce a s nimi 

nezbytně související materiál na úpravu (nikoli o obklady, podlahové krytiny, sanitu apod.) 

c) speciální komponenty osobního počítače, např. uzpůsobená klávesnice, myš, speciální 

programové vybavení,  

d) nájezdové ližiny,  

e) přenosná rampa,  

f) stavební práce spojené s rozšířením dveří v bytě.  

 

Výhody pro uživatele telefonních stanic  

Narok na slevu na telefon ma podle zakona č. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacích, 

osoba, která je: 

a) držitelem průkazu ZTP z důvodu úplně nebo praktické hluchoty,  

b) držitelem průkazu ZTP/P,  

c) závislá na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), stupni III (těžká závislost) nebo 

stupni IV (úplná závislost) nebo, jde-li o osobu nezletilou, osoba, ktera o ni pečuje, 

d) vychovatelem nebo pečovatelem nezletilé osoby, která ji byla svěřena do peče nahrazující péči rodičů na 

základě rozhodnuti příslušného organu a ktera je držitelem průkazu podle pismene a) nebo b). 

Slevu lze uplatnit na pevnou linku nebo mobilní telefon a operátoři nabízejí i vyšší slevy, než je 

předepsaných 200 Kč.  

 

Další výhody plynoucí z průkazů mimořádných  výhod 

Správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích 

Ověření podpisu nebo otisku razítka na listině nebo na jejím stejnopisu jsou osvobozeni občané, kterým byly 

přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně. 

- zápis do registru vozidel (800 Kč) – ZTP, ZTP/P 

-  za povolení ke zřízení parkovacího místa – ZTP, ZTP/P 

Místní poplatky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích 



 poplatek ze psů starších 3 měsíců neplatí vlastníci psů užívaných k doprovázení nebo ochraně osob 

nevidomých, bezmocných a držitelů průkazu ZTP/P, 

 poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt nepodléhají osoby nevidomé, bezmocné a držitelé průkazu 

ZTP/P a jejich průvodci, dále pak osoby mladší 18 let a starší 70 let, 

 poplatku za užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa 

nepodléhají držitelé ZTP a ZTP/P, 

 poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města neplatí osoby, 

které jsou držiteli průkazu ZTP, a jejich průvodci.  

 

JAK ROZPOZNAT MRTVICI: 

Nejlehčí metoda jak ji poznat, je komunikovat s postiženým takto: 

1)poprosit ho, aby se zasmál-což zřejmě nebude schopen 

2)poprosit ho, aby řekl jednoduchou větu-může mluvit nesrozumitelně a zmateně 

3)poprosit ho, aby zvednul obě ruce-což mu nepůjde, nebo jen velmi těžko 

4)poprosit ho, aby vyplázl jazyk-pokud je jazyk pokřivený a kroutí se ze strany na stranu, je to znak mrtvice 

Pokud má postižený problém vykonat alespoň jeden shora vyjmenovaných kroků, je třeba ihned zavolat 

záchranku! 

Neurologové tvrdí, že pokud se pacient dostaví nejdéle do 3 hodin od příhody, může být zachráněný. 

 

CO SE NÁM POVEDLO 

Místní organizace Svazu tělesně postižených Česká Lípa ve spolupráci s Okresní organizací Svazu tělesně 

postižených Česká Lípa a Sdružením tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. uspořádaly společně rekondiční pobyt 

pro občany postižené na horních a dolních končetinách v penzionu Nový Mlýn ve Starých Splavech. 

     V neděli dopoledne byli účastníci rekondičního pobytu dopraveni společně autobusem  z České Lípy přímo do 
penzionu Nový Mlýn ve Starých Splavech. Po příjezdu byli účastníci ubytováni v pokojích s vlastním sociálním 
zařízením. Následoval společný oběd a po něm základní informace o pobytu. První účastníci absolvovali masáže, 
další měli  osobní volno až do večeře, která byla v 18.00 hodin. 

    Po večeři byli všichni účastníci detailně seznámeni s programem rekondičního pobytu a s tím, že akce je 
finančně podpořena Městem Česká Lípa , MZ ČR  a Nadací Preciosa.  Během pobytu byly pro  každého účastníka 
připraveny 2 masáže, od pondělí do pátku skupinové cvičení na karimatkách a skupinové cvičení na židlích pod 
vedením rehabilitační sestry M. Kronikové. Ta zajišťovala podle požadavků účastníků i individuální cvičení. Cvičení 
bylo zaměřeno na horní a dolní končetiny, páteř a na nácvik správného dýchání. Během celého dne mohli účastníci 
využívat termoterapii s podložkami  Amethyst Bio-Mat a pásy Poko BioBelt. Účastníci se mohli zapojit do 
společenských stolních her a společenských soutěží.(Kdo to ví-odpoví). Připravena byla i malá sportovní 
olympiáda. 

    Večerní společný program byl věnován paměťovému cvičení formou  hry BINGO. 

  Od pondělí do středy bylo pro zájemce připraveno plavání a cvičení v hotelu Bezděz ve Starých Splavech. 
Doprava do hotelu  a zpět byla zajištěna hromadně autobusem. 

   V odpoledních hodinách účastníci absolvovali kondiční vycházky, každý přiměřeně svému zdravotnímu stavu. 
Vzhledem k tomu, že počasí nám přálo, byly tyto kondiční vycházky využívány účastníky nejen odpoledne, ale 
vlastně v průběhu celého dne, podle toho, jak měl kdo volno mezi masážemi, cvičením a termoterapií. 



   Součástí pobytu byl i edukační program. Pro účastníky byly připraveny přednášky, paměťová cvičení, cvičení 

jemné motoriky prstů. 

   Hned v pondělí 25.9. proběhla přednáška „Sociálně právní minimum a Kompenzační pomůcky“. Sociální 
pracovnice E. Zemanová seznámila přítomné s dávkami pro osoby se zdravotním postižením, největší pozornost 
byla věnována příspěvkům na péči, průkazům mimořádných výhod, příspěvku na mobilitu, příspěvku na zakoupení 
motorového vozidla, příspěvku na zakoupení kompenzační pomůcky. Účastníci byli podrobně seznámeni s tím, jak 
probíhá sociální šetření, jaké úkony a činnosti při tomto šetření soc. pracovníci sledují, o možnostech klienta 
vyjádřit se k výsledkům soc.šetření. 

    E. Zemanová informovala účastníky o postupu, který následuje v případě, že žádostem nebylo vyhověno. Velký 
zájem byl mezi přítomnými i o informace o navazujících službách-osobní asistencí, pečovatelské službě, domácí 
péči aj. Všechny tyto služby přispívají k tomu, aby zdravotně postižení a senioři mohli setrvat co nejdéle v domácím 
prostředí. Seznámení s kompenzačními pomůckami, kdo je může předepisovat, jak správně vybrat kompenzační 
pomůcku, možnosti zapůjčit si kompenzační pomůcky v půjčovně a vyzkoušet si je. Informace o půjčovně 
kompenzačních pomůcek STP Č.Lípa o.p.s.,-pobočka v Doksech. Pomůcky půjčuje zájemcům za nejnižší ceny 
v regionu, bez kaucí. E. Zemanová pak zodpověděla četné dotazy z řad účastníků a se zájemci pak sepsala 
potřebné žádosti(příspěvek na péči, žádost o průkaz mimořádných výhod. 

     V úterý 26.9. byla připravena přednáška „Nerosty a minerály“ Účastníci se dozvěděli hodně zajímavostí o 
nejrůznějších nerostech a minerálech i o jejich vlivu na naše zdraví. Nejznámější nerosty a minerály na našem 
území, lokality, kde se vyskytují. Lektor měl připraveny i ukázky nejrůznějších nerostů a minerálů ze své sbírky, 
které si mohli účastníci vzít do rukou a prohlédnout. Přednáška byla velice zajímavá a poučná, což účastníci ocenili 
zejména množstvím dotazů a závěrečným potleskem pro lektora.. 

    Ve středu 27.9. lektorka D.Hegerová seznámila přítomné s působením „Infračervené terapie“- podložky 
Amethyst Bio-Mat a pásy Poko BioBelt. Přínos pro naše zdraví, možnosti využití, získání podložek, zapůjčení 
podložek. 

Ve čtvrtek 28.9. fyzioterapeutka M. Havlíčková seznámila účastníky s „Metodou ACT“ včetně praktických ukázek. 
Akrální koaktivační terapie  je metoda založená na systému opor. Základním cílem terapie ACT je napravit naše 
špatné pohybové návyky pomocí motorického učení. Ačkoli je motorické učení vědomý proces(probíhá na úrovni 
mozkové kůry),je možné docílit opakováním cvičení jeho osvojení. Pro úspěšné zafixování nového/změněného 
způsobu provedení pohybu je zapotřebí četných opakování-některé studie uvádějí okolo 2000 opakování. 

    Sestavy cvičení metody ACT jsou využívány vzpěry o akrální části končetin-akra..Pro potřeby terapie ACT 

definujeme primárně dva typy aker: 

 Horní končetina-ruka(od zápěstí po konečky prstů) 

 Dolní končetina-noha(od paty až po prsty nohou) 

Metoda ACT představuje díky svému důrazu na napřímení páteře efektivní terapii pro mnoho poruch pohybového 
aparátu-od častých funkčních a degenerativních stavů páteře až po velmi specifická onemocnění. 

Účastníci si prakticky vyzkoušeli i některé ze cviků této metody. 

   Společný večerní program byl ve znamení soutěže KDO TO VÍ-ODPOVÍ. Celkem se zapojila 4 tříčlenná 
družstva(pondělí soutěž 2 družstev, vítěz postoupil do finále; v úterý soutěž 2 družstev-vítěz postoupil do finále; ve 
středu finále 2 družstev) V rámci soutěže byly 3 úkoly- uhodnout slovo, které popsal 1 z členů družstva, najít 4 
rozdíly na stejných obrázcích, uhodnout činnost nebo řemeslo, který pantomimicky předváděl další člen družstva; 
ve finále pak přibyl 4 úkol-odezírání. 

    V průběhu týdne pak ti, co se přihlásili, sehráli utkání v kanastě, žolíkách, dominu, dámě, prší, pexesu. Ze 
základních skupin postupoval vždy vítězové, kteří se pak společně utkali ve finálovém klání. V rámci vyhodnocení 
pak první 3 účastníci v každé disciplíně-hře obdrželi kromě diplomu i malou věcnou cenu, ostatní zúčastnění pak 
diplom.   

 Ve čtvrtek odpoledne proběhla i malá sportovní olympiáda, účastníci soutěžili ve 4 disciplínách(šipky, hod 
granátek na cíl,hod sirkou, hod ponožkou). Všichni zúčastnění obdrželi diplom a první tři muži a první tři ženy 
drobný upomínkový dárek. 

    Na závěr pobytu v pátek proběhlo společenské odpoledne s hudbou a tombolou. Večer pak hodnocení celého 
pobytu- všichni účastníci obdrželi účastnický list, drobný dárek, vyhodnocení vítězové společenských stolních her 
diplomy a sladkou odměnu. 



    Účastníci celý pobyt hodnotili velice kladně- stravování na vysoké úrovni- byla i možnost diety(žádný z účastníků 
ji však nevyužil)-snídaně,oběd,večeře, byla možnost přídavků, každý večer nám paní vedoucí připravila pohoštění- 
jednohubky nebo perník,koláče ad. Spokojeni byli s ubytováním, chválili cvičení i možnost plavání v bazénu, velice 
jim prospěly masáže, a spoustu poznatků a vědomostí si odnesli z edukačních programů. Rovněž hojně využívali 
termoterapii –podložky Amethyst Bio-Mat a pásy Poko BioBelt. 

Na závěr lze konstatovat, že odborný program rekondičního pobytu byl naplněn a 49 účastníků se těší na příští rok. 

Poděkování všech patří Městu Česká Lípa,Ministerstvu zdravotnictví ČR a Nadaci Preciosa, bez jejichž finanční 

podpory by nebylo možné akci uskutečnit. 

PODĚKOVÁNÍ 

Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. děkuje p. Krajíčkové z Mimoně za darované kompenzační 

pomůcky-sedačku do vany a berle. 

 

 

BLAHOPŘEJEME 

Místní organizace tělesně postižených Česká Lípa přeje všem svým členům, kteří v průběhu listopadu a prosince 

2017 oslaví svá životní jubilea, zdraví, štěstí, pohodu a spokojenost.  Naše přání putuje k pp. Václavu POUPOVI 

ml., Ing. Karlu HORÁKOVI,Václavu VĚTROVCOVI,Janě POUPOVÉ, Josefě ČEJPOVÉ, Blaženě BEZDĚKOVÉ, 

Stanislavu KNOTKOVI, Jarmile KOTALÍKOVÉ. 

 

 

PŘÁNÍ DO NOVÉHO ROKU 

Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. a Místní organizace tělesně postižených Česká Lípa přeje všem 

klientům a členům do Nového roku zdraví, pohodu a spokojenost. 

Všem našim sponzorům a podporovatelům a dobrovolníkům  děkujeme za jejich přízeň a těšíme se na spolupráci i 

v příštím roce. 
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