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Pranostika lidu - BŘEZEN 

Březnové slunce má krátké ruce 

Když větrové nakonec února uhodí, moc obilí se na poli urodí 

V březnu vítr, v dubnu déšť, pak jistě úrodný rok jest 

Březnový sníh zaorati jest, jako když pohnojí 

Kolik mlh v březnu k nebi stoupá, tolik bude mrazů po velikonocích 

Březen bez vody - duben bez trávy 

V březnu prach a v dubnu bláto, sedlákovi roste zlato 

Suchý březen, studený duben, mokrá máj, bude v stodole ráj 

Pranostika lidu - DUBEN 

Mokrý duben věští úrodu, suchý předpovídá nehodu 

Suchý duben sedlák nemiluje, mokrý ale sobě pochvaluje 

Březen, za kamna vlezem, duben, ještě tam budem 

Dubnový sníh rodí trávu 

Kolikátého dubna zasadíš stromek, tolikátého roku ponese ovoce 



Když duben laškuje, bývá mnoho sena a obilí  

V dubnu čas a panský kvas 

Mokrý duben přislibuje dobrou sklizeň 

CO PŘIPRAVUJEME 

Výroční členská schůze MO TP Česká Lípa se uskuteční 7. března 2018 od 15.00 hod. v kulturním domě 

Crystal,ul. B. Němcové, Česká Lípa, v restauraci Wildcook v 1. patře(bezbariérový přístup po rampě z boku 

budovy). Program schůzi členové obdrželi. 

Setkání k MDŽ se uskuteční 7. března od 16.00  v restauraci Wildcook v kulturním domě Crystal. Zájemci se 

mohou hlásit na tel. 723594459,606161859. Poplatek 40,- Kč 

Jarní výstava prací zdravotně postižených a seniorů proběhne 19.-22. března 2018 v Komunitním centru, 

Školní 2213 Česká Lípa. Součástí výstavy je soutěž „O nejkrásnější  jarní motiv“ 

Výstava bude otevřena- pondělí-10.00-16,30; úterý,středa-9.00-16,30;čtvrtek-9.00-12.00. Přijďte si pro velikonoční 

inspiraci a drobné dárky pro své nejbližší 

(zájemci  o vystavování-výrobky na výstavu je možné dodat do Komunitního centra ve dnech 13.-16.3.2018-po 

předchozí telef.domluvě na tel. 723594459 nebo 606161859)) 

 Ozdravně-edukační víkendový pobyt pro rodiče(prarodiče) s dětmi-Setkání generací při vítání jara – ve 

dnech 20.-22.4.2018 v penzionu Nový Mlýn ve Starých Splavech( hlásit  se můžete na tel. 

723594459,606161859cena- pro občany Č.Lípy-1.700, děti- 800,-; pro ostatní-dospělí-2.000,- dítě -1.000) 

                                 NABÍDKA Nadačního fondu Emil 

Tento Nadační fond  Vás zve do Brna, kde od 6. Do 10. června 2018 proběhnou 7. Evropské hry handicapované 

mládeže Emil Open 2018. Tyto mezinárodní hry jsou určeny mládeži se všemi druhy zdravotního postižení ve 

věku 10 až 26 let. Mohou to být jedinci bez předchozích sportovních zkušeností, ale i sportovci trénující nebo 

registrovaní. Pro všechny účastníky bude zdarma zajištěno ubytování, strava i veškerý sportovní a 

doprovodný program. Podrobnosti na www.emilopen.cz. 1.kolo přihlášek otevřeno. 

 

INFORMACE ZE SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OBLASTI 

VČASNÁ POMOC DĚTEM 

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) v rámci svého programu Včasná pomoc dětem vytvořila online 

mapu dostupných služeb rané péče. Jedná se o podpůrnou webovou stránku pro rodiny, které hledají pomoc. 

Součástí je návodné Desatero pro rodiče, které jim zodpoví otázky související s postižením dítěte, v mapě pak 

mohou rodiče vyhledat nejbližšího poskytovatele rané péče dle druhu postižení u dítěte. Mapa se je dostupná 

na https://ranapece.vcasnapomocdetem.cz/. Vyhledávat v ní je možné podle místa bydliště a druhu postižení. Zadat 

lze sluchové postižení, zrakové postižení, mentální postižení, kombinované postižení, poruchy autistického spektra 

a extrémně nedonošené děti. U každé z organizací poskytujících službu rané péče je uvedena adresa, kontaktní 

údaje a webové stránky. Nejméně možností najdou rodiče s extrémně nedonošenými dětmi, u ostatních druhů 

postižení je nabídka podstatně lepší. Zdroj: Helpnet.cz.Manažerka programu- Alena ŠVÁCHOVÁ-

227 271 266;alena.svachova@nros.cz 

 

DESATERO PRO RODIČE 

1. Máte pochybnosti o vývoji svého dítěte? 

2. Narodilo se vaše dítě předčasně? 

http://www.emilopen.cz/
https://ranapece.vcasnapomocdetem.cz/


3. Pečujete o dítě s postižením? 

4. Je vývoj vašeho dítěte v nějaké oblasti zvláštní? 

5. Byla u vašeho dítěte zjištěna závažná diagnóza? 

6. Chcete podpořit vývoj svého dítěte, a nevíte jak? 

7. Cítíte se bezradní a chcete se s někým poradit? 

8. Nerozumíte lékařské zprávě týkající se vašeho dítěte? 

9. Jste zahlceni množstvím doporučení, jak pečovat o své dítě, a nevíte, jak vše zvládnout? 

10. Nevíte, na koho se obrátit? 

 

DŮCHODY(pokračování) 

Druhy důchodů 

 sirotčí 

 invalidní 

 starobní 

 vdovský a vdovecký 

Všechny druhy důchodů se skládají ze dvou částí: 

 základní výměra (je stejná pro všechny druhy důchodů) činí 9 % průměrné mzdy měsíčně 

(aktuálně činí 2 550 Kč) – od 1. 1. 2018 se částka zvyšuje na 2 700 Kč. 

 procentní výměra, je individuální a odvíjí se od získaných dob důchodového pojištění a příjmů. 

STAROBNÍ DŮCHOD 

Pojištěnec má nárok na starobní důchod, jestliže získal dobu pojištění nejméně  

a) 25 let a dosáhl aspoň věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod před rokem 2010,  

b) 26 let a dosáhl důchodového věku v roce 2010,  

c) 27 let a dosáhl důchodového věku v roce 2011,  

d) 28 let a dosáhl důchodového věku v roce 2012,  

e) 29 let a dosáhl důchodového věku v roce 2013,  

f) 30 let a dosáhl důchodového věku v roce 2014,  

g) 31 let a dosáhl důchodového věku v roce 2015,  

h) 32 let a dosáhl důchodového věku v roce 2016,  

i) 33 let a dosáhl důchodového věku v roce 2017,  



j) 34 let a dosáhl důchodového věku v roce 2018,  

k) 35 let a dosáhl důchodového věku po roce 2018.  

Pojištěnec má nárok na starobní důchod též, jestliže nesplnil podmínky podle předchozí tabulky a získal dobu 

pojištění nejméně  

a) 15 let a dosáhl před rokem 2010 věku aspoň 65 let,   

b) 16 let a dosáhl v roce 2010 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk pro muže stejného data 

narození,   

c) 17 let a dosáhl v roce 2011 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk pro muže stejného data 

narození,  

d) 18 let a dosáhl v roce 2012 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk pro muže stejného data 

narození,  

e) 19 let a dosáhl v roce 2013 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk pro muže stejného data 

narození,  

f) 20 let a dosáhl po roce 2013 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk pro muže stejného data 

narození.  

Započítávání dob studia 

Před lednem 1996 byla doba studia hodnocena různě. Novelou zákona o důchodovém pojištění bylo zavedeno nové 

započítávání dob. 

Důležité jsou dvě skutečnosti: 

1. doba studia se nezapočítává ani od 14., ani od 15. roku věku, nýbrž od začátku studia (tj. od 1. září) po 

skončení povinné školní docházky. 

2. omezení na nejvýše 6 let po dosažení 18 let věku bylo přijato s vědomím, že se to může negativně dotknout 

některých skupin. 

Pravidlo, započítávání 6 let po dosažení 18 let věku, platí pro započítávání dob pro nárok na invalidní důchod 

nikoli starobní. 

Výše % výměry starobního důchodu  

a) Výše procentní výměry řádného StD činí za každý celý rok doby pojištění získané do vzniku nároku na tento 

důchod 1,5 % výpočtového základu měsíčně.  

b) Výše procentní výměry řádného StD se zvyšuje pojištěnci, který splnil podmínky nároku na StD a po vzniku 

nároku na tento důchod vykonával výdělečnou činnost a nepobíral přitom StD ani ID pro invaliditu třetího 

stupně, za každých 90 kalendářních dnů této výdělečné činnosti o 1,5 % výpočtového základu. 

c) Výše procentní výměry řádného StD se zvyšuje pojištěnci, který splnil podmínky nároku na StD a po vzniku 

nároku na tento důchod vykonával výdělečnou činnost a pobíral přitom StD ve výši poloviny (½ základní a ½ 

procentní výměry), za každých 180 kalendářních dnů této výdělečné činnosti o 1,5 % výpočtového základu. 

d) Výše procentní výměry řádného StD se zvyšuje pojištěnci, který splnil podmínky nároku na StD a po vzniku 

nároku na tento důchod vykonával výdělečnou činnost a pobíral přitom StD v plné výši, za každých 360 

kalendářních dnů této výdělečné činnosti o 0,4 % výpočtového základu. 

 



 

PŘEDČASNÝ STAROBNÍ DŮCHOD & „PŘEDDŮCHOD“ 

Předčasný starobní důchod (StD) 

Dle § 31 zákona o důchodovém pojištění platí, že pojištěnec má nárok na StD před dosažením důchodového věku, 

jestliže získal potřebnou dobu pojištění a do dosažení důchodového věku mu ode dne, od něhož se StD přiznává, 

chybí nejvýše 

a) 3 roky, pokud jeho důchodový věk je nižší než 63 let, 

b) 5 roků, pokud jeho důchodový věk činí alespoň 63 let a dosáhl věku alespoň 60 let. 

Odchod do předčasného StD má za následek, že tento důchod je podstatně nižší,  

a to trvale!!! 

Výše procentní výměry předčasného StD se snižuje za každých i započatých 90 kalendářních dnů o 

 0,9 % výpočtového základu za prvních 360 dnů 

 1,2 % výpočtového základu za období od 361 do 720 dne 

 1,5 % výpočtového základu za období od 721 dne 

Výše % výměry starobního důchodu  

a) Výše procentní výměry řádného StD činí za každý celý rok doby pojištění získané do vzniku nároku na 

tento důchod 1,5 % výpočtového základu měsíčně.  

b) Výše procentní výměry řádného StD se zvyšuje pojištěnci, který splnil podmínky nároku na StD a po 

vzniku nároku na tento důchod vykonával výdělečnou činnost a nepobíral přitom StD ani ID pro invaliditu 

třetího stupně, za každých 90 kalendářních dnů této výdělečné činnosti o 1,5 % výpočtového základu. 

c) Výše procentní výměry řádného StD se zvyšuje pojištěnci, který splnil podmínky nároku na StD a po 

vzniku nároku na tento důchod vykonával výdělečnou činnost a pobíral přitom StD ve výši poloviny (½ 

základní a ½ procentní výměry), za každých 180 kalendářních dnů této výdělečné činnosti o 1,5 % 

výpočtového základu. 

d) Výše procentní výměry řádného StD se zvyšuje pojištěnci, který splnil podmínky nároku na StD a po 

vzniku nároku na tento důchod vykonával výdělečnou činnost a pobíral přitom StD v plné výši, za každých 

360 kalendářních dnů této výdělečné činnosti o 0,4 % výpočtového základu 

POZOR !  

Výplata předčasného starobního důchodu, nenáleží do dosažení důchodového věku, pokud je vykonávána 

výdělečná činnost nebo je poskytována podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci.  

Ode dne dosažení důchodového věku se posuzují podmínky pro výplatu starobního důchodu obdobně 

jako u řádného starobního důchodu. 

 

 Předdůchody mají vlastní web 

Problematice „zrychlené cesty do penze“ se nově věnuje specializovaná internetová stránka. Podobnost 

názvů předdůchod a předčasný důchod způsobuje, že je obojí mnohdy považováno za zcela totožný pojem. Opak 



je však pravdou. Předčasný důchod je na rozdíl od předdůchodu státní dávka. Žadatel o předčasný důchod tak 

není nijak limitován tím, že by musel disponovat dostatečnými úsporami, bez kterých se naopak žadatel o 

předdůchod neobejde. Zásadní rozdíl je však v pozdějším dopadu na výpočet starobního důchodu. U předdůchodu 

se následný starobní důchod takřka nekrátí, naopak u předčasného důchodu probíhá krácení v intervalu 

každých 90 dní a je doživotní. Vstup do předčasného důchodu znamená, že nárok na vstup do normálního 

starobního důchodu již nikdy nevznikne a pokračuje důchod předčasný. Při souběhu obou těchto penzí platí 

pravidlo, že předčasný důchod je „silnější kartou“ a přebíjí benefity předdůchodu (tzn. vyloučenou dobu, nekrácení 

starobního důchodu, neomezený výdělek). Před tímto souběhem penzí jsou však všechny tyto výhody zachovány. 

Systém předdůchodů byl uveden do praxe roku 2013, na základě tzv. „malé důchodové reformy“, kterou prosadil 

bývalý ministr MPSV - Jaromír Drábek. Hlavním záměrem zavedení předdůchodů bylo umožnit lidem, kteří 

nemohou „těsně“ před starobním důchodem anebo z jiných důvodů (zdravotních, osobních) najít 

zaměstnání – překlenout dobu, než jim vznikne nárok na řádný starobní důchod. Předdůchod je sice obecně 

užívaný pojem, který však v příslušném zákoně nenajdete. Fakticky se jedná ostarobní penzi na určenou dobu - 

která zároveň musí splňovat další nezbytné podmínky, aby nárok na předdůchod vůbec vznikl. Pobírání 

předdůchodu v podstatě znamená jednu z forem čerpání vlastních úspor z doplňkového penzijního 

spoření. Přestože se tedy nejedná o „státní dávku“ – může mít na následný (státní) starobní důchod přímý dopad a 

rovněž vstup do předdůchodu je přímo navázán na datum vzniku nároku na tuto penzi. Detailně se problematikou 

předdůchodů a předčasných důchodů zaobírá nový internetový portálwww.predduchod.cz. Zdroj: Helpnet.cz 

 

SIROTČÍ DŮCHOD 

Na sirotčí důchod má nárok nezaopatřené dítě, zemřel-li  

a) rodič (osvojitel) dítěte, nebo  

b) osoba, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí soudu o svěření dítěte do 

výchovy jiné osoby nebo do společné výchovy manželů,  

jestliže rodič (osvojitel) byli poživateli starobního nebo invalidního důchodu nebo ke dni smrti splnili podmínku 

potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod anebo zemřeli 

následkem pracovního úrazu. Podmínka potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod se pro účely vzniku 

nároku na sirotčí důchod považuje za splněnou, byla-li získána aspoň polovina potřebné doby pojištění.  

Osiřelé nezaopatřené dítě má za splnění podmínek nárok na sirotčí důchod po každém  

z rodičů (osvojitelů).  

Nárok na sirotčí důchod nevzniká po osobě vykonávající pěstounskou péči nebo jejímu manželovi.  

Nárok na sirotčí důchod zaniká osvojením. Pokud oboustranně osiřelé dítě osvojí jen jedna osoba, zaniká nárok na 

ten sirotčí důchod, který náležel po osobě, kterou osvojitel nahradil. Dojde-li ke zrušení osvojení, vznikne nárok na 

sirotčí důchod znovu, a to ve výši, v jaké by náležel, kdyby byl vyplácen ke dni zrušení osvojení.  

Nárok na sirotčí důchod zaniká svěřením dítěte do výchovy jiné osoby nebo do společné výchovy manželů.  

Za nezaopatřené dítě se pro účely tohoto zákona považuje dítě do skončení povinné školní docházky, a poté, 

nejdéle však do 26. roku věku, jestliže  

a) se soustavně připravuje na budoucí povolání,  

b) se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo 

úraz, nebo  

c) z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat výdělečnou činnost.  

http://www.predduchod.cz/


d) Po skončení povinné školní docházky se do 18. roku věku považuje za nezaopatřené dítě také dítě, které je 

vedeno v evidenci krajské pobočky Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na podporu v 

nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.  

e) Za nezaopatřené dítě se nepovažuje dítě, které je poživatelem invalidního důchodu pro invaliditu třetího 

stupně.  

f) Výše procentní výměry sirotčího důchodu činí 40 % procentní výměry starobního důchodu nebo 

invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, na který měl nebo by měl nárok zemřelý v době smrti.  

VDOVSKÝ A VDOVECKÝ DŮCHOD 

Vdova/vec má nárok na vdovský důchod po manželovi, který  

a) byl poživatelem starobního nebo invalidního důchodu, nebo  

b) splnil ke dni smrti podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo podmínky nároku 

na starobní důchod anebo zemřel následkem pracovního úrazu.  

Vdovský důchod náleží po dobu jednoho roku od smrti manžela.  

 Po uplynutí jednoho roku má vdova nárok na vdovský důchod, jestliže  

a) pečuje o nezaopatřené dítě,  

b) pečuje o dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II nebo stupni III anebo stupni IV,  

c) pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na pomoci 

jiné osoby ve stupni II nebo stupni III anebo stupni IV,  

d) je invalidní ve třetím stupni, nebo  

e) dosáhla alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk pro muže stejného data narození nebo 

důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.  

Nárok na vdovský důchod vznikne znovu, jestliže se splní některá z podmínek uvedených v předchozím odstavci 

do dvou roků po zániku dřívějšího nároku na vdovský důchod.  

Nárok na vdovský důchod zaniká uzavřením nového manželství.  

Nárok na vdovský důchod zaniká dnem právní moci rozhodnutí soudu o tom, že vdova úmyslně způsobila smrt 

manžela jako pachatelka, spolupachatelka nebo účastnice trestného činu.  

Výše základní výměry vdovského a vdoveckého důchodu činí 9 % průměrné mzdy měsíčně.   

Výše procentní výměry vdovského a vdoveckého důchodu činí 50 % procentní výměry starobního důchodu nebo 

invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, na který měl nebo by měl nárok manžel (manželka) v době smrti.  

Jsou-li současně splněny podmínky nároku na výplatu starobního nebo invalidního důchodu a na výplatu 

vdovského nebo vdoveckého důchodu anebo sirotčího důchodu, vyplácí se nejvyšší důchod v plné výši a z 

ostatních důchodů se vyplácí polovina procentní výměry (§ 59, odst. 1).  

 

ZDRAVOTNÍ POSTIŽENÍ PODMIŇUJÍCÍ PŘIZNÁNÍ PŘÍZPÉVKU NA POŘÍZENÍ MOTOROVÉHO 
VOZIDLA  (naposledy změněno 15.1.2018) 

Podmínkou nároku na příspěvek na zvláštní pomůcku. 

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. 

Za zdravotní postižení odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku na pořízení motorového 

vozidla nebo speciálního zádržního systému se považují: 

a)zdravotní postižení uvedená v bodě 1 písm.a),b),d) až i) a l), 

b)těžká nebo hluboká mentální retardace a stavy na rozhraní těžké mentální retardace. 

Zdravotní postižení odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku 

1.Za těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí se považuje: 

a)anatomická ztráta obou dolních končetin v bércích a výše. 

b)funkční ztráta dolních končetin na podkladě úplné obrny(pléde)nebo těžkého ochrnutí, 

c)anatomická ztráta podstatných částí jedné horní a jedné dolní končetiny v předloktí a výše a v bérci a výše, 

d)funkční ztráta jedné horní a jedné dolní končetiny  na podkladě úplné obrny(plégie)nebo těžkého ochrnutí, 

e)ankylóza obou kyčelních kloubů nebo obou kolenních kloubů nebo podstatné omezení hybnosti  obou kyčelních 

nebo kolenních kloubů nebo kolenních kloubů pro těžké kontraktury v okolí, 

f)ztuhnutí všech úseků páteře s těžkým omezením pohyblivosti alespoň dvou nosných kloubů dolních končetin, 

g)těžké funkční poruchy pohyblivosti na základě postižení tří a více funkčních celků pohybového ústrojí 

s případnou odkázaností na vozík pro invalidy,funkčním celkem se přitom rozumí trup,pánev,končetiny, 

h)disproporční poruchy růstu provázané deformitami končetin a hrudníku,pokud tělesná výška postiženého po 

ukončení růstu nepřesahuje 120 cm, 

i)anatomická ztráta dolní končetina ve stehně bez možnosti oprotézování nebo exartikulace v kyčelním kloubu, 

j)anatomická nebo funkční ztráta končetiny, 

k)anatomická nebo funkční ztráta obou horních končetin, 

l)anatomická ztráta dolní končetiny ve stehně s možností oprotézování. 

Zdravotní stav vylučující přiznání  příspěvku na zvláštní pomůcku(kontraindikace): 

Duševní poruchy, poruchy chování a poruchy intelektu se závaznou poruchou,s narušením rozpoznávacích a 

ovládacích schopností,stavy závislosti na návykové látce nebo  návykových látkách,způsobují-li nemožnost užívání 

pomůcky. 

 

                             

 

                                                                       



   

 

Co  potřebují lidé s PAS a jejich rodiny v České Lípě  a okolí  ? 

 

Počátkem června 2016 vznikla skupina rodičů, prarodičů, pedagogů a dalších osob, kterých se bezprostředně 

dotýká problematika poruch autistického spektra ( PAS)  pod názvem LÍP A SPOLU . Je volným sdružením lidí, 

kteří se aktivně  snaží ve spolupráci s Městem Česká Lípa a Libereckým krajem  o zlepšování životních podmínek 

dětí a dospělých s různými formami PAS a souvisejícími fyzickými a mentálními hendikepy. 

Je součástí Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s.,cílovou skupinou jsou děti od 3let až po dospělost a 

dospělé osoby postižené PAS . Jedná se o děti a dospělé postižené Aspergerovým syndromem, všemi stupni PAS  i 

děti s kombinovaným postižením.                                    

Cílem je aktivní snaha o zlepšování životních podmínek dětí především v oblasti školství –včasná diagnostika 

v SPC Semily a podpora dětí v raném věku.( osobní asistence). Na diagnostiku čekají rodiče v SPC až dva roky, 

proto intenzivně usilujeme při pravidelných jednáních na Krajském úřadě v Liberci o zřízení pobočky zde přímo 

v České Lípě, snad se to podaří a od školního roku 2018/2019 by měla zde být již otevřena. Děti nám přirozeně 

stárnou a  proto se zvyšuje potřeba podpory chráněného bydlení či podporovaného bydlení a zaměstnání.  

V oblasti sociálních služeb pociťujeme potřebu  odlehčovacích služeb – možnost krátkodobých pobytů osob s PAS, 

aby si pečující rodiny mohly trochu odpočinout, či řešit své nezbytné, třeba i zdravotní potřeby.  

V současné době máme asi 15 členů, scházíme se pravidelně 1x měsíčně k výměně zkušeností , vzájemnému 

sdílení a podpoře. Pracujeme na tvorbě vlastních webových stránek a na facebooku sdílíme uzavřenou skupinu LÍP 

A SPOLU. 

Rádi všechny zájemce či podporovatele přivítáme na pravidelných schůzkách skupiny.  

Za skupinu LÍP  A  SPOLU  

JUDr. Jana Zejdová ( 602 119 202), akzejdova@centrum.cz  

Ing. Radka Ondrušková ( 733 706 309), radkaondr@centrum.cz 

 

HISTORICKÁ PŘIPOMÍNKA 

(co předcházelo vzniku samostatného Československa v r. 1918) 

Tříkrálová deklarace 

Tříkrálová deklarace byla prohlášením generálního sněmu českých poslanců říšské rady, zemských 

sněmů historických českých zemí se spoluúčastí představitelů české kultury ze dne 6. ledna 1918, požadující 

autonomii pro Čechy a Slováky a jejich spojení v jeden státní celek v rámci Rakousko-Uherska. 

Události, které předcházely Tříkrálové deklaraci 

Po bolševické revoluci 7. listopadu 1917 (25. října podle starého ruského kalendáře), tj. 8. listopadu 1917 schválil 

II. všeruský kongres dělnických a vojenských sovětů výzvu všem národům světa k uzavření míru. Dne 10. 

listopadu zveřejnily noviny v Rakousko-Uhersku Dekret o míru, který vyzýval k zahájení mírových jednání o 
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uzavření „spravedlivého, demokratického míru bez anexí a kontribucí“. Na základě nabídky k jednání ruské 

bolševické vlády byla v Brestu Litevském zahájena mírová jednání. Jednání měla odezvu ve vnitropolitické situaci 

a naopak. Na ruský návrh, aby právo na sebeurčení národů bylo rozhodnuto lidovým hlasováním ministr 

hrabě Czernin odpověděl, že státní příslušnost národů, které nemají státní samostatnost musí být řešena v rámci 

ústavy států, ve kterých žijí. Čeští poslanci na toto prohlášení reagovali 6. ledna 1918 Tříkrálovou deklarací, ve 

které byla propagována myšlenka svrchovanosti a právo na obhájení svých práv na mírovém 

kongresu. Němečtí poslanci z českých zemích na to reagovali požadavkem na vytvoření samostatné provincie 

Deutschböhmen, oddělené od českého státu. Kritická v Rakousko-Uhersku byla situace hospodářská a v 

zásobování obyvatelstva. 

Brestlitevský mír 

Brestlitevský mír z 3. března 1918 byla mírová smlouva, která potvrzovala vítězství ústředních 

mocností na Východní frontěběhem první světové války po vojenské porážce a bolševické revoluci a 

následné kapitulaci Ruska. 

Po revoluci Rusko odmítlo účast ve válce, ale zároveň i Dohodou navrhovanou mírovou smlouvu. Ruská fronta se 

rozpadla, čehož využily Německo s Rakouskem-Uherskem k rozsáhlému útoku. Jeho výsledkem bylo dobytí zpět 

území, z nichž byly v předchozích letech vytlačeny carskou armádou, tj. území dnešního Polska, a získání oblasti, 

na kterých je dnes Ukrajina a Pobaltí, jakož i bývalou Karskou oblast v Zakavkazsku. Sovětská vláda tak byla 3. 

března 1918 v Brestu Litevském v dnešním Bělorusku nucena podepsat smlouvu o daleko nevýhodnějším příměří, 

než jaké jí bylo původně navrhováno. V ní Rusko uznalo právo ústředních mocností na nově získaná území. 

Německé armády byly přesunuty na západní frontu, kde se schylovalo k rozhodujícím bojům první světové 

války. Smlouva také zavazovala Sověty, aby na svém území nestrpěli vojenské oddíly nepřátelské ústředním 
mocnostem. To se mimo jiné týkalo i Československých legionářů. 

Brestlitevský mír měl pro bolševické Rusko rozporuplné následky. Na straně jedné pomohl bolševikům získat čas 

na udržení výsledků své revoluce. Podle některých historiků Rusko obdrželo od Německa za ukončení východní 

fronty úplatek několik milionů marek ve zlatě. Na straně druhé znamenal významné územní ztráty zhruba 1 

milionu kilometrů čtverečních: Rusko přišlo o Finsko, Pobaltí, část Polska, Ukrajinu, Bělorusko a Besarábii, tedy 

území, na kterém se nacházela přibližně čtvrtina jeho obyvatelstva i průmyslu a většina uhelných dolů. Proti 

brestlitevskému míru se sice postavil jeden z vůdců revoluce – Lev Trockij, ovšem Lenin měl silnější pozici. Ve 

výsledku bylo obětováno území ve prospěch ukončení války s Německem a upevnění bolševické moci. Avšak ani 

sám V. I. Lenin neměl v úmyslu brestlitevský mír, který později popsal jako „hanebnou smlouvu“, dlouho 
dodržovat a po německé kapitulaci v 1. světové válce se ho zřekl. 

Vzpoura v boce Kotorské 

Vzpoura v boce Kotorské v Černé Hoře bylo povstání proti Rakousko-Uhersku v roce 1918. Začala 1. února 1918 

na pancéřovém křižníku Sankt Georg a depotní lodi ponorek SMS Gäa. Zúčastnilo se jí přibližně 3000–4000 

námořníků. Velení rakousko-uherského loďstva ji izolovalo a úspěšně potlačilo. Vzpoura nebyla vnitřně jednotná a 

byla izolována od ostatních nespokojených posádek. Rakušané proti vzbouřencům nasadili tři bitevní lodě a 
dělostřelectvo, Němci pak ponorky. 

Dne 3. února 1918 byla vzpoura potlačena, 800 námořníků bylo vsazeno do těžkého žaláře, 432 z nich bylo do 

konce války souzeno stanným soudem a čtyři vůdcové vzpoury byli, včetně českého Němce Františka 

Rasche, popraveni. Jeho pamětní deska se nalézá u kotorského soudu, hroby námořníků na hřbitově Škaljariv okolí 
města. 

Důvody vzpoury 

Na přelomu let 1917 a 1918 vedla námořní blokáda Dohody k velké potravinové a vnitropolitické krizi Centrálních 

mocností, jejímž projevem byly stávky a nepokoje, spojené s voláním po ukončení války. Snížení přídělů potravin 

v Rakousku-Uhersku v lednu 1918 vyvolalo vlnu nepokojů, ke kterým se přidali i dělníci loděnic v Terstu a Pule. 

Vzpoura v boce Kotorské byla součástí této vnitropolitické krize. K prvním nepokojům v námořnictvu došlo 27. 
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ledna v Pule na řadových lodích Habsburg a Radetzky, odkud se rozšířily na většinu těžkých lodí. Podařilo se je ale 

rychle uklidnit zvýšením přídělu potravin a splněním dalších požadavků. 

Mnohem vážnější situace nastala v boce Kotorské. Důvodem vzpoury byly původně protesty proti nelidským 

podmínkám na lodích – námořníci trpěli hlady, zatímco důstojníci prodávali pro osobní zisk potraviny; nakonec se 

však vyvinula v protest proti nerovnému postavení národů v rakouské monarchii. 

Průběh 

Počátek vzpoury a první jednání 

Vzpoura začala 1. února 1918 přibližně v 10:00 dopoledne na křižníku Sankt Georg, který kotvil poblíž 

vsi Đenovići a na depotní lodi ponorek SMS Gäa. Velitel křižníkové flotily kontradmirál Alexander Hansa byl na 

lodi uvězněn (mohl však až do následujícího dne komunikovat s vnějším světem). Ke vzpouře se přidaly 

křižníky Kaiser Karl VI., Kaiser Franz Joseph I., později i obrněné lodě Monarch a Kronprinz Erzherzog Rudolf. 

Křižníky Helgoland, Novara sice, na rozkaz vzbouřenců z nedalekého Sankt Georgu, vztyčily rudou vlajku, ale 

byly plně pod kontrolou svých velitelů. Menší plavidla také obvykle zůstala pod kontrolou svých velitelů, byť často 

naoko vyvěsila rudé vlajky. Všechna plavidla však na rozkaz kontradmirála Hansy zůstala ve svých kotvištích, 
protože jinak hrozilo, že by se dostala pod palbu Sankt Georgu. 

Odpoledne začalo vyjednávání mezi Hansou a námořníkem Antonem Grabarem, mluvčím vzbouřenců, a teprve 

v té době se doposud živelná vzpoura začala více organizovat. Námořníci vytvořili námořnické rady, které 

rovnoměrně zastupovaly jednotlivé národnosti a na palubě Sankt Georgu vytvořily ústřední námořnickou radu, 

jednotné velení vzbouřenců však nevzniklo. Požadavky vzbouřenců zahrnovaly například ukončení války, úplnou 

nezávislost na okolních mocnostech, odzbrojení a demobilizaci, právo národů na sebeurčení, podporu Wilsonovy 

nóty i lepší zásobování. Na mnoho požadavků týkajících se zásobování či vycházek reagoval Hansa vstřícně, ale 

většina požadavků šla vysoce nad rámec jeho kompetencí. Odmítl také zaručit beztrestnost pro vzbouřence, ale 
vyjednával i nadále. 

Ke vzpouře se mezitím přidali dělníci z loděnic, námořníci z ponorkové základny a také hydroplánová základna 

v Kumboru, kde působil František Rasch (*1888), rodák ze smíšené česko-německé rodiny z Přerova a sociální 
demokrat, který se na vzpouře silně podílel. Pobřežní pevnosti se však nepřipojily. 

Už v noci z 1. na 2. února začalo Rakousko-uherské velení organizovat potlačení vzpoury. Velitel základny polní 

zbrojmistr Gusseck do oblasti stahoval posily a uvedl do pohotovosti pobřežní pevnosti, které měly vzbouřenecké 

lodě potopit při případném pokusu o únik. Vzbouřencům dal ultimátum, kontradmirál Hansa ho však přesvědčil, 
aby s útokem nespěchal a pokusil se vyhnout krveprolití. 

Pokračování jednání a rozpad flotily 

Druhý den pokračovala jednání mezi Hansou a ústřední námořnickou radou, jejíhož vedení se ujal František Rasch. 

Požadavky vzbouřenců se o něco změnily, zahrnovaly vytvoření námořnických rad v celém loďstvu, navázání 

spojení s Parlamentem, jednání s jeho poslanci a také beztrestnost pro vzbouřence. Jednání však skončila bez 

dohody a vzpoura se ocitala ve slepé uličce. Vzbouřencům se ani nedařilo navázat rádiové spojení s okolním 

světem. 

Ve dvě hodiny odpoledne se ke vzbouřencům přidal obrněnec Kronprinz Erzherzog Rudolf, původně hlídkující 

u vjezdu do přístavu, který se poté k ostatním lodím připojil, ovšem pod palbou pobřežní pevnosti, jež jednou loď 

zasáhla a zabila několik námořníků. To byl důkaz, že Gusseck myslí ultimátum vážně. V té době vzbouřenci také 
naivně dovolili odplout německým ponorkám, které se však vrátily následujícího dne a v pro ně nejkritičtější chvíli. 

Jako první stáhl rudou vlajku křižník Novara, jehož kapitán se rozhodl odplout pryč od vzbouřenců do Risanské 

zátoky a také se mu to, přes vzájemné výhrůžky potopením mezi ním a vzbouřeneckými loďmi, 

podařilo. Novaru následoval křižník Helgoland a postupně 

i torpédoborce Tátra, Huszár, Dinara, Balaton, Orjen a Csepel, které byly vlastně celou dobu pod kontrolou svých 

velitelů. Následovaly je také torpédovky 10. torpédové divize. 
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Potlačení vzpoury 

Vzbouřenecká flotila se druhého dne dále rozpadala. Pancéřový křižník Kaiser Karl VI. odplul ještě 2. února 

v 17:40, na Gäavzpoura skončila v noci, na obrněné lodi Monarch a několika dalších plavidlech nad ránem. 
Vzbouřencům zůstaly pouze Sankt Georg, Kaiser Franz Joseph I. a Kronprinz Erzherzog Rudolf. 

Další Gusseckovo ultimátum, které bylo doručeno brzy ráno, podpořily bitevní lodě Erzherzog Karl, Erzherzog 

Friedrich a Erzherzog Ferdinand 3. divize řadových lodí, která mezitím vplula do boky Kotorské. V 9:00 se také 

ke vzbouřeneckým lodím přiblížily dvě z německých ponorek, daly vzbouřencům ultimátum a ponořily se, přičemž 

vyčkávaly na jeho vypršení, připravené k torpédovému útoku. Zbytek vzbouřenců hlasováním rozhodl vzpouru 

ukončit. 

Na 800 námořníků bylo převezeno na břeh, 432 z nich bylo do konce války souzeno a další čtyři byli 11. února 

1918 popraveni zastřelením u hřbitovní zdi ve Skaljari. Byli to František Rasch, Anton Grabar (poddůstojník ze 

základny Kumbar), Jerko Sisgorič (kulometčík z lodi Sankt Georg) a Mate Berničevič (kulometčík z Gäa). 

Probíhající soudní procesy přerušil až konec války. Malé části vedení vzbouřenců se podařilo v hydroplánu 

ulétnout do Itálie. 

Vzpoury vedly i k tomu, že dosavadního velitele námořnictva Maximiliana Njegovana ve službě dne 1. března 
1918 nahradil kontradmirál Miklós Horthy. 

 

BLAHOPŘEJEME 

Místní organizace tělesně postižených Česká Lípa přeje svým členům, kteří v průběhu  března a dubna 2018 oslaví 

svá životní jubilea zdraví, pohodu a spokojenost. Přání posíláme  pp M.LEHKÉ, L. BITTNEROVÉ starší, M. 

VORÁČKOVÉ, Z. DVOŘÁKOVI, P. PUFLEROVÉ, J. HAJNÉ, M. BUREŠOVÉ. 
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