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PRANOSTIKY NA KVĚTEN 

 Studený máj - v stodole ráj.*Až přijde máj, vyženeme kozy v háj.*Deštivý květen - žíznivý říjen. 

 Na mokrý květen přichází suchý červen.* Jestli v máji neprší, červen to dovrší.* Když máj vláhy nedá, 
červen se předá.* V květnu věrtel dešťa - hrstka bláta.*  

 Když se v máji blýská, sedlák si výská. 

 V máji hřímoty nedělají trampoty. 

 Máj a září jsou branami léta. 

 Je-li už máj zahradníkem, není stodol milovníkem. 

 Je-li květen chladný, rok nebude hladný. 

 Kdo se v máji ožení, přivodí si soužení. 

 Chladno a večerní mlhy v máji, hojnost ovoce a sena dají. 

 V máji vlhko, chladno - bude vína na dno. 

 Je-li v květnu večer tráva zarosena, hojně bude vína, hojně sena. 

 Májová vlažička - naroste travička; májový deštíček - poroste chlebíček. 

 Filipa Jakuba déšť - to zlá zvěst (1.5.) 

 Filipa Jakuba mráz - to obilí plný klas. 

 První květen deštivý - polím a loukám škodlivý. 

 Je-li o dni svatého Floriana veliký vítr, jest toho roku mnoho ohňů. 

 Déšť na Mamerta, Serváce a Bonifáce - prší pak celé léto (11.5.) 

 Pankrác, Servác, Bonifác - studení bratři, přinesou chladna, jak se patří. 

 Tři ledoví byli svatí, ale často jsou nejvíce proklatí. 

 Čas ledových mužů a svaté Žofie bez deště nemine (15.5.) 

 Svatá Žofie políčka často zalije. 

 Svatá Žofie prosa zasije a vína upije. 

 Svatý Jan z Nepomuku natahuje k létu ruku (16.5.) 

 Když na Urbana prší, bude hodně myší (25.5.) 

 Pohoda na Urbana - pro sedláka vyhraná. 

 Urban bývá studený pán. 

 Má-li Filip hromy v průvodu, značí to brzký déšť a úrodu (26.5.) 



 Na svatého Filipa tráva už rozkvétá. 

 Prší-li o svatém Duše, bývá po něm málo suše. 

 Len vysetý posledního května se dobře zvede, protože Petruška ráda přede. 

PRANOSTIKY NA ČERVEN 

 Netřeba v červnu o déšť prositi, přijde, jak začne kositi. 

 Červen studený, sedlák krčí rameny. 

 Červen mokrý a studený - bývají žně vždy zkaženy. 

 V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno. 

 Když v červnu severní větry vějí, tu se bouřky opozdějí. 

 Červnové blýskání, na sýpkách praskání. 

 Hřímá-li v červnu, zvede se obilí. 

 V červnu blýská-li se, hřímá, sedlák spokojeně dřímá. 

 Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné léto potom přicházívá. 

 Červnové večerní hřmění, ryb a raků nadělení. 

 Co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času. 

 Jaký červen, takový prosinec. 

 Jaká parna se v červnu dostaví, tak se i prosincové mraky postaví. 

 Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný. 

 Červen stálý, prosinec dokonalý. 

 Jak červen teplem září, takový bude i měsíc září. 

 Pak-li červen suchem mokro převyšuje, dobrým vínem sudy naplňuje. 

 V červnu se ukáže, co nám dá Pán Bůh na daře. 

 O svatém Fortunátu kapka deště má cenu dukátu (1.6.) 

 Jaké počasí o svatém Erazimu, takové bude i příští zimu (3.6.) 

 Jaké je počasí o svatém Medardu, takové je o žních (8.6.) 

 Medardova kápě čtyřicet dní kape. 

 Když na Medarda prší, voda břehy vrší. 

 Na jakou notu Medard zahraje, na tu se bude celý měsíc tancovat. 

 Prší-li na Medarda, je malá naděje na slunečné léto. 

 Tak jak na svatého Medarda bouří, tak se celý měsíc po tom bouřky souží. 

 Jasno-li o Božím těle, dobrý rok čekejte směle. 

 Na Boží tělo den jasný - celý rok šťastný. 

 O svatém Barnabáši bouřky často straší (11.6.) 

 Svatá Tonička mívá často uplakaná očička (12.6.) 

 Na svatého Antonína broušení kos započíná (13.6.) 

 Déšť o svatém Vítu, škodí ječmenu i žitu (15.6.) 

 O svatém Vítě půl zrna v žitě. 

 Svatý Vít dává trávě pít. 

 Svatí Gervázi a Protázi po loukách kopce sena rozhází (16.6.) 

 Na Gerváze a Protáze posečeš seno nejsnáze. Jestli je suché odvézt chceš, do Jana si pospěš. 

 Na svatého Aloise, poseč louku, neboj se (21.6.) 

 Na svatou Agripinu odpočívej jenm ve stínu (23.6.) 

 Na svatého Jana otvírá se létu brána (24.6.) 

 Čím déle žežulka po Janu zpívá, tím dražší žito na trhu bývá. 

 Čím dříve před svatým Janem houby hřiby, tím dříve před Vánoci sněží. 

 Jak o svatém Janu Křtiteli, tak bude i o Michaeli. 

 Do Jána má být louka shrabaná. 

 O Janu-li kukačka kuká, pěkný čas sobě vykuká. 

 O Janu-li sucho hostí, máme o žních mokra dosti. 

 Od svatého Jana Křtitele běží slunce již k zimě a léto k horku. 

 Jaké počasí se na Ladislava objevuje, takové se sedm neděl ukazuje (27.6.) 

 Prší-li na svatého Ladislava, déšť po sedm neděl přetrvává. 

 Jaký je Petr a Pavel, takový bude i Havel (29.6.) 

 Je-li od Petra až po Vavřince parno, bývá v zimě dlouho studeno. 

 Na Petra a Pavla den jasný a čistý, rok úrodný a jistý. 

 



CO PŘIPRAVUJEME 

 

Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. pořádá : 

 14.ročník Dne dětí se zdravotním postižením-1.června 2018 v RS Termit Doksy. Začátek v 9,30 

 17. ročník Krajských sportovních her osob se zdravotním postižením-29.-30.června 2018 v areálu 

fotbalového hřiště a v hotelu Bezděz ve Starých Splavech. Zahájení 29.6.2018 v 10.00 na fotbalovém 

hřišti, kde proběhnou všechny soutěže. od 20.00 hod. společenský večer v hotelu Bezděz.  Vyhlášení 

výsledků a předávání cen-30.6.2018 od 9,30 hod. v hotelu Bezděz. 

(zajištěna doprava z Č. Lípy, Doks a kyvadlová doprava mezi hotelem Bezděz a fotbalovým hřištěm)-

přihlášky a podrobnosti na tel.723594459,,606161859. 

 Rekondiční pobyt pro zdravotně postižené a seniory(ve spolupráci s Místní organizací tělesně postižených 

Česká Lípa) ve dnech  23.-29. září 2018 v penzionu Nový Mlýn ve Starých Splavech. 

 Od října budou pokračovat : Kurz znakového jazyka(vždy v úterý od 15.00 v Komunitním centru, Školní 

2213 Česká Lípa; Kurz práce s PC pro začátečníky(dle domluvy)-rovněž v Komunitním centru.. 

 Připravujeme Kurz práce s PC pro pokročilé. 

 

Nadále poskytujeme :odborné sociální poradenství 

                                     sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

                                     půjčovna kompenzačních pomůcek 

Najdete nás v Komunitním centru, Školní 2213 Česká Lípa- úterý 9-17; středa, čtvrtek 9-16 

nebo v Komunitním centru Doksy, Komenského 47-pondělí 10-12,15-17(dále dle domluvy) 

Kontakty-E.Zemanová-723594459,Z.Zahrádková-606161859 

Základní činnosti, poskytované v rámci  sociálně aktivizačních služeb jsou podpořeny Libereckým krajem a 

Městem Česká Lípa. Město Česká Lípa podpořilo i poskytování odborného sociálního poradenství. 

 

PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK 

Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. provozuje půjčovnu kompenzačních pomůcek v České Lípě a 

v Doksech. Zapůjčit si můžete nejrůznější druhy pomůcek- elektrické polohovací postele, mechanické vozíky, WC 

židle, nejrůznější druhy chodítek, motomedy, podložky Amethyst-Bio mat, pásy Poko Bio belt., antidekubitní 

matrace aj. 

Pomůcky v Doksech si můžete zapůjčit vždy v pondělí-10-12, 15-17 nebo na základě domluvy s E. 

Zemanovou(723594459). 

V České Lípě pak ve dnech úterý 9-17; středa, čtvrtek 9-16(dále pak rovněž po telefonické dohodě  s E. 

Zemanovou-723594459  

 

 



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   50,- Kč/měsíc 

WC židle-kolečka   50,- Kč/měsíc 

Nástavec na WC   30,- Kč/měsíc 

Nástavec na WC s madly   50,- Kč/měsíc 

Kloubové chodítko   70,- Kč/měsíc 

Chodítko vysoké  

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 

Nájezdové rampy  



 

 

V rámci sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením poskytujeme i 

služby canisterapie. 

Co je to canisterapie 

Pojem Canisterapie je složen ze slov „Canis – pes a terapie – léčení“. Existuje však mnoho způsobů 
jeho překladu: „Canisterapii je léčba lidské duše psí láskou“ (L. Gajdová), „Canisterapie je způsob 
terapie, která využívá pozitivního působení psa na zdraví člověka“ aj. 

Ve světě se canisterapie rozvinula převážně v 50-tých letech 20. století. U nás se začala pořádně 
rozvíjet po roce 1990. Sociologové si totiž před lety všimli, že péče o domácí zvířectvo zvýhodňuje nejen 
životní styl, ale i zdravotní stav venkovanů ve srovnání se stejně starými občany ve městech. 
Psychologové, psychiatři a neurofyziologové využili tyto poznatky a zavedli již před více než patnácti lety 
do režimu dne cílevědomý a pravidelný kontakt se živými zvířaty jako součást komplexní léčby nemocí 
ve stáří. V dnešní době se canisterapie používá především k řešení problémů psychologických, citových, 
sociálně integračních aj. 

Canisterapie je jednou ze složek zooterapie, která se provádí i s jinými zvířaty, např. s kočkami, králíčky, 
morčaty apod. 

V roce 1990 vznikla mezinárodní organizace IAHAIO (International Assosiation of Human-Animal 
Interaction Organizations), která sdružuje jednotlivé národní organizace zabývající se výzkumem na poli 
vztahů mezi člověkem a zvířetem a podporující myšlenku jejich harmonického soužití a odpovědného 
přístupu ke zvířatům. 

Zooterapii lze rozdělit na: 

AAT (Animal Assisted Therapy) 

 Zvíře je nedílnou součástí terapeutického procesu. Provádí ji zdravotnický personál za pomoci 
vybraného zvířete. Výsledek je objektivně pozorovatelný a měřitelný (např. vyprovokování 
pohybu, zvětšení slovní zásoby apod.) 

AAA (Animal Assistend Activities) 

 forma pasivní – např. umístění akvária ve společenské místnosti navozuje příjemné prostředí. 
Role zvířete je pasivní, ale pozitivní efekt zde vnáší svou přítomností. 

 forma interaktivní – rezidentní (stále) – zvíře žije v ústavu, kde se o něj stará personál nebo 
klienti. Pro psy je méně vhodný – není jeden pán, nedostatek odpočinku může vyvolat 
problémové chování. Vhodnější pro kočky, křečky, králíčky atd. 

 forma interaktivní – návštěvní – tato forma je personálem vítanější, odpadá starost o zvíře. 
Zvíře přichází se svým pánem vždy ve stejný den a hodinu. Musí zde být dobrá spolupráce 
s personálem, dobrá komunikace s klienty apod. 

Další z mnoha organizací je anglická organizace CHATA (Children in Hospital and Animal Therapy 
Association = Děti v nemocnicích a terapie pomocí zvířat). Má za cíl návštěvy se zvířaty na dětských 
odděleních ve vyhrazených prostorách, hlavně pro dlouhodobě a onkologicky nemocné děti. 

Canisterapie probíhá pod vedením canisterapeuta a většinou ve spolupráci se zaměstnanci zařízení, 
kam týmy docházejí. Canisterapie může být skupinová nebo individuální, vždy záleží na konkrétní 
potřebě klienta. V žádném případě nejde o to vypustit psa do skupinky dětí či babiček a dědečků a za 
hodinu když je pes unavený, si ho vyzvednout a jít domů. Jedná se pro pejska o velmi náročné a 



vyčerpávající cvičení a to zvláště v případě, že pracuje s tělesně i mentálně postiženými dětmi. 
V domovech důchodců návštěvy pejsků působí jako příjemné zpestření stereotypního dne. Je to pro ně 
příjemné rozptýlení. 

Pejsek by nikdy neměl setrvával v zařízení až do úplného vyčerpání a také by mu nemělo být záměrně 
ubližováno. Pokud jsou tato pravidla dodržována, pejsci navštěvují zařízení rádi a vyhledávají kontakt 
s dětmi a dospělými, aby si s nimi pohráli a pomazlili se. 

K dovednostem canisterapeutického pejska patří: 

 splnění povelů poslušnosti (např. přivolání, posazení, odložení) 
 aportování předmětů a jiné hry 
 trpělivost při dotyku chovance/pacienta, setrvání v pozici 

 upozornění člena rodiny nebo personálu na nestandardní chování jednotlivce. 

Využití Canisterapie 

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

Mentální postižení - V této oblasti napomáhá „canisterapie“ u dětí, s různým stupněm mentálního 
postižení, k udržení jejich delší pozornosti. Canisterapeutický pes je nápomocen při rehabilitačním 
cvičení, a to speciálně při nácviku a rozvoji hrubé a jemné motoriky a uvolňování spasmů atd. Hrou 
s pejskem se rozvíjí u dětí motorická činnost a podporuje se a rozvíjí fantazie. Pejsek napomáhá 
sbližování se s okolím a podporuje komunikativnost, zajišťuje pocit ochrany a jistoty a je to důvěrník, 

kamarád a věrný společník. 

 

Canisterapie je využíváno k rehabilitaci, ale také podporuje sbližování se s okolím a komunikativnost. 

Tělesné postižení - U tělesného postižení je „canisterapie“ využíváno především k rehabilitaci, pejsek 
motivuje postiženého ke cvičení, je zdrojem ke zlepšení komunikace s okolím. Při starosti o pejska se 
odvede pozornost od vlastních potíží. Důležité je, že pejsek prolomuje bariéry osamělosti. 

Smyslové postižení – U smyslového postižení např. u nevidomých, je využíváno jak psů asistenčních 
(viz. Pomocné tlapky) tak i psů canisterapaeutických. Pejsek varuje před překážkami či nebezpečím a 
tím dodává pocit bezpečí v davu. Je to kamarád a společník, který snižuje strach a stres z neznámého 
prostředí. 



U sluchově postižených je také využíván jak pes asistenční tak pes canisterapeutický. Pejsek zvyšuje 
nezávislost postiženého, dokáže ho varovat před překážkami či jiným nebezpečím, zvyšuje 
soběstačnost a sebedůvěru postiženého. 

Autismus - U autistických dětí je canisterapie velmi důležitá především pro jejich styk s okolním světem. 
Pejskové plní roli určitého prostředníka mezi lidmi a okolním světem a přispívájí k jejich duševní 
rovnováze, snižují pocit osamění. Prostřednictvím pejska lze dosáhnout zlepšení projevů artismu. 

Epilepsie: Pro osoby trpící epilepsií je canisterapeutický pes uklidňujícím faktorem a může být 
nápomocen při snížení záchvatů, dodává pocit bezpečí, svobody a volnosti. Někteří pejsci dokáží vycítit 
blížící se záchvat a varovat postiženého. 

Psychologická a psychiatrická onemocnění – U těchto onemocnění napomáhá pejsek ke zlepšení 
komunikace mezi pacienty a ošetřujícím personále. Pejsek je objektem péče a tím odvrací pozornost od 
pacientových psychickým potíží a dochází ke snižování pasivity, apatie a otupění. Pejsek je také velkým 
pomocníkem při léčbě drogových závislostí a je také využíván jako pomocná léčba u týraných a 
zneužívaných dětí. 

Logopedie - V logopedii pomáhá canisterapeutický pes při nácviku správné výslovnosti a pomáhá také 
při rozšiřování slovní zásoby. 

Geriatrie – Velice důležitým oborem, kde je canisterapie užitečná a kde se jí hojně využívá je geriatrie. 
Zvířata totiž mohou starým a opuštěným lidem nabídnout nejen přátelství, lásku, pocit vzájemné 
potřebnosti, ale i respektování. Pozitivní úloha zvířete spočívá nejen ve schopnosti zastoupit chybějící 
úzké mezilidské vztahy, ale i v popudu k pravidelnému pohybu a nabídce prožívání slasti v zanedbávané 
hmatové stimulaci – to je možnost se se zvířetem pomuchlat, pomazlit a vzájemně se přitulit. Pejsek 
dává také svému pánovi určitou jistotu a věrnost ve vztahu k němu, zvyšuje pocit bezpečí a napomáhá 
ke zmírnění pocitu osamění, žalu a bolesti při ztrátě životního partnera. Je dobrým prostředníkem k lepší 
komunikaci a navazování kontaktu s okolím, dokáže vyburcovat z nostalgie a deprese. Pes nerozlišuje 
podle vizáže či onemocnění, ale podle vnitřních hodnot. 

Samozřejmě, že u jednotlivých oblastí následují specifika podle závažnosti onemocnění, věku klienta, 
prostředí, přístupnosti atd. 

 

JAK KOMUNIKOVAT S LIDMI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

1+10 ZÁSAD KOMUNIKACE S LIDMI S AUTISMEM 

Komunikace člověka s člověkem. K lidem s autismem nepřistupujte, i navzdory k odlišnostem, jako k  někomu, kdo 

potřebuje speciální komunikaci. Teprve, když cítíte, že něco nefunguje, snažte se více přizpůsobit. Při komunikaci 

buďte přirození a empatičtí. Berte v úvahu, že jakékoliv doporučení má i své limity. Každý člověk s autismem je 

totiž originál. Může být lingvistou, nebo osobou, která mluvenému slovu rozumí jen málo, nebo vůbec. Zbavte se 

předsudků, že lidé s autismem nestojí o konverzaci a sociální kontakt. Snažte se ukázat člověku s autismem, že 

vás skutečně zajímá. 

 

1. Oční kontakt si nevynucujte, ani se jím neznepokojujte. Někteří lidé s  autismem mají problém s  očním 

kontaktem, vyhýbají se pohledu do očí, nebo na vás soustředěně hledí. Obojí může být značně nepříjemné. Na 

oční kontakt lidé s  autismem při konverzaci často nemyslí, snaží se hlavně soustředit na to, co potřebují říct. 

Neberte to jako nevychovanost či projev neupřímnosti a  nedůvěryhodnosti. Ani ulpívavý kontakt není snahou dát 

najevo převahu, případně vás znervóznit. Na odlišnost očního kontaktu v běžné konverzaci neupozorňujte 

a nevyžadujte jej. 



2. Neodsuzujte a neurážejte se. Lidé s autismem mají ně- kdy problém s rozpoznáním toho, co ze svých myšlenek 

mohou říct nahlas a co si mohou pouze myslet. Mohou vám říkat nemilé věci, i když s vámi chtějí spolupracovat 

a jste jim sympatičtí. Nemusí zdravit, děkovat, omlouvat se či mlčet ve chvílích, kdy to očekáváte. Nezdvořilé 

chování není většinou projevem záměrné ignorace, arogance a snahy vás urazit, ale obtíží ve vyhodnocování 

sociální situace. 

  

3. Udržujte přiměřenou vzdálenost. Někteří lidé s  autismem neumí zachovat během konverzace vhodnou 

vzdálenost, stojí příliš daleko, nebo příliš blízko. Většina lidí s  autismem si narušení intimní zóny neuvědomuje 

a neurazí se, pokud je na to slušně a věcně upozorníte. Pokud informaci člověk s  autismem přesto nerespektuje, 

můžete se k  němu natočit bokem, abyste se cítili příjemněji. Stejně tak i vy respektujte specifickou osobní zónu lidí 

s autismem, vyhněte se také pro ně nepříjemným a nevyžádaným dotekům. 

 

4. Nespoléhejte se na informace z neverbální komunikace. Nechcete být příliš asertivní a raději svůj postoj člověku 

s  autismem jemně naznačíte tónem, gestem nebo mimikou? Nemusí vám rozumět. Raději svůj názor jednoznačně 

vyslovte. Stejně tak neverbální komunikace lidí s  autismem nemusí být pro druhé čitelná. Mohou přehnaně 

gestikulovat, působit strnule, smutně nebo naštvaně. Neverbální chování ale nemusí korespondovat s jejich pocity 

nebo myšlenkami. Počítejte s tím, že si řeč těla lidí s autismem můžete vykládat nesprávně. Pokud cítíte potřebu, 

tak se na jejich pocity raději zeptejte. Snažte se vyjadřovat jednoznačně. Buďte konkrétní, nenaznačujte mezi 

řádky. Neujišťujte se za každou větou, zda všemu rozumí. 

 

5. Snažte se minimalizovat informace s nejasným, vágním a mnohoznačným výkladem. Stejně jako pro lidi bez 

autismu je důležité, aby člověk s  autismem věděl PROČ, JAK, CO, KDO, KDY, KDE. Pro člověka s  autismem 

mohou být obtížně pochopitelné zdánlivě zcela jasné záležitosti a  informace, naopak jiné, i  velmi složité, může 

chápat bez potíží. 

 

 6. Nenapomínejte, nejednejte nadřazeně, buďte nápomocní. Lidé s autismem mívají obtíže s vyžádáním, 

formulací či oznamováním některých informací. Mohou mluvit příliš mnoho, nebo příliš málo. Tempo a hlasitost řeči 

mohou být nepřiměřené. Chovejte se diplomaticky a taktně, na nápadnosti zbytečně neupozorňujte. Mluvte přímo 

s člověkem s autismem, nikoliv s jeho doprovodem. Doptejte se, pokud něčemu nerozumíte, či si něčím nejste jisti. 

Poskytněte svoji reflexi, názor, radu, zejména pokud vás člověk s autismem ujistí, že o to stojí. Lidé s autismem si 

nemusí své chování uvědomovat a věcná informace jim může pomoci. 

 

7. Konverzaci jemně moderujte. Lidé s  autismem mohou odbíhat mimo kontext hovoru ke svým oblíbeným té- 

matům, vstoupit do hovoru zdánlivě nesouvisejícím dotazem či poznámkou, mohou ulpívat na detailech, či skákat 

do řeči. Upozorněte je na to a pokračujte ve svém předmětu konverzace. Pokud má člověk s  autismem nutkavou 

potřebu dokončit řečené, bývá efektivnější ho nepřerušovat. Pokud chcete, aby se člověk s autismem připojil 

k rozhovoru, zopakujte mu, o čem se právě bavíte. Projevte také zájem o oblíbené téma člověka s autismem, bude 

se mu s vámi lépe spolupracovat. 

 

8. Respektujte odlišný způsob myšlení. Uvažování lidí s  autismem bývá v  některých situacích příliš detailní, 

vyhraněné, černobílé. Často uvažují o vztazích a komunikaci jako o technických systémech. Respektujte jejich 

pojetí světa. Chybné vyhodnocení situace může u člověka s autismem vyvolat nevhodné chování (například 

vulgaritu, agresivitu), které již akceptovat nemusíte, nebo nemůžete. 

9. Reagujte na komunikační styl. Lidé s autismem čelí různé míře obtíží v komunikaci a mezi lidmi přirozeně 

nadanými k  sociální komunikaci to mívají těžké. Někteří lidé s autismem si vytvořili osobitý způsob komunikace. 

Například dávají důraz na důležitou informaci tím, že ji několikrát zopakují, podobně jako když zvýšíme hlas 

k zesílení významu řečeného. Mohou například využívat ukončovací rituál na konci věty ve smyslu „přepínám“, 



kterým dávají najevo, že skončili a druhá strana může pokračovat (např. „Víš to?“, a čekají na reakci: „Ano, vím.“). 

Pokud pravidla konverzace pochopíte a přizpůsobíte se jim, můžete člověku s autismem komunikaci značně 

ulehčit. 

 

10. Získávejte zpětnou vazbu. V klíčových momentech hovoru se přesvědčte, že jste člověku s  autismem 

porozuměli. Sumarizujte řečené, zdůrazněte důležité body hovoru. V případě potřeby nabídněte písemné shrnutí. 

 

 

DESATERO komunikace se sluchově postiženými  

1. Komunikace „přes papír“ s neslyšícími je většinou neúčinná. Lidé, kteří se narodili jako neslyšící nebo 
ztratili sluch v raném věku, nemají dostatečnou slovní zásobu, takže psaný projev pro ně neznamená 
úlevu. 

2. S neslyšícím je třeba mluvit přirozeně, pomaleji, čelem a s „prázdnými ústy“. Při mluvení by jednající osoba 
neměla jíst, pít, kouřit, žvýkat, podpírat si bradu či dávat si ruce před ústa. Je vhodné udržovat pomalejší 
rytmus řeči a nezvyšovat hlas. 

3. Pro komunikaci s neslyšícím je dobré využívat výrazy obličeje a gesta rukou. Přijímání zpráv je pro 
neslyšícího stejně důležité jako jejich předávání. 

4. Odezírání pro neslyšící nepředstavuje úlevu. Je zjištěno, že odezírání je pro neslyšící zřetelné pouze z 30-
40%. 

5. Pokud jednající osoba neslyšícímu nerozumí, je vhodné požádat neslyšícího, aby zpomalil nebo větu 
zopakoval. 

6. Zná-li jednající osoba s neslyšícím základy znakového jazyka či prstové abecedy, měla by je používat. 

7. Při konverzaci ve skupině je třeba říci neslyšícímu téma rozhovoru tak, aby se necítil vyčleněn. 

8. Kontakt s neslyšícím je zapotřebí udržovat přímým pohledem z očí do očí. 

9. Při komunikaci s neslyšícím je žádoucí vypnout všechny rušivé zvuky (mobil, rádio, televize apod.). 

10. Pokud chceme získat zpětnou vazbu a ujištění, že neslyšící našemu sdělení skutečně porozuměl, není 
dobré ptát se, zda porozuměl, ale položit otázku „Co jste mi rozuměl?“. 

DESATERO komunikace se seniory (geriatrickými pacienty) se zdravotním postižením 

1. Respektujeme identitu pacienta a důsledně jej oslovujeme jménem nebo odpovídajícím titulem. 
Nevyžádaná familiární oslovení „babi“, „dědo“ jsou ponižující. 

2. Důsledně se vyhýbáme zdětinšťování starého člověka. Ani s nemocnými se syndromem demence 
nehovoříme jako s dětmi (formou, ani obsahem). 

3. Při komunikaci s pacienty a při jejich ošetřování cílevědomě chráníme jeho důstojnost; snažíme se vyloučit 
podceňování a nepodložené přisuzování závažných funkčních deficitů (např. v kognitivní oblasti). 

4. Respektujeme princip zpomalení a chráníme seniory před časovým stresem; počítáme se zpomalením 
psychomotorického tempa a se zhoršenou pohyblivostí. 

5. Složitější nebo zvláště důležité informace (termíny vyšetření, přípravu na ně, způsob užívání léků) 
několikrát zopakujeme či raději ještě napíšeme na papír. 

6. Aktivně a taktně ověříme možné komunikační bariéry (porucha sluchu, zraku apod.) a tomu přizpůsobíme 
komunikaci.  

7. K usnadnění komunikace se zdržujeme v zorném poli pacienta, mluvíme srozumitelně a udržujeme oční 
kontakt. Při pochybnostech ověřujeme správné využití kompenzačních pomůcek. 

8. Bez ověření nedoslýchavosti nezesilujeme hlas; porozumění řeči se ve stáří zhoršuje v hlučném prostředí, 
proto „nepřekřikujeme“ jiný hovor, rozhlas, televizi, ale snažíme se hluk odstranit. 

9. Dopomoc při pohybu, odkládání oděvu či při uléhání na lůžko vždy nabízíme (úměrně zdravotnímu 
postižení pacienta) ale nevnucujeme; umožňujeme používání opěrných pomůcek (hole, chodítka). 



10. Při ústavním ošetřování by komunikace i ošetřovatelská aktivita měla cílevědomě směřovat k podpoře a 
k udržení (obnově) soběstačnosti seniora nikoli předčasně předpokládat její ztrátu a vést k imobilizaci. 

DESATERO komunikace při doprovodu pacientů se zrakovým postižením  

Zdravotnický pracovník se s nevidomým vždy předem stručně dohodne o způsobu doprovázení. Obvyklý způsob 
spočívá v tom, že průvodce nabídne nevidomému rámě a ten se ho při chůzi lehce za loket přidržuje. Průvodce jde 
vpředu, nikdy nevidomého nepostrkuje, nepopotahuje ani jinak se s ním nesnaží manipulovat. 

1. Při vstupu do místnosti (např. ordinace) průvodce dveře otevírá a nevidomý dveře zavírá. Proto je 
výhodné, aby doprovázený byl na straně závěsů (pantů) dveří; není-li tomu tak, před dveřmi si vymění 
místa tak, že nevidomý za průvodcem přejde na druhou stranu. Průvodce nevidomého neprotlačuje dveřmi 
ani jej neobchází. 

2. Před vstupem na schodiště průvodce zpomalí nebo úplně zastaví a upozorní nevidomého na směr 
schodiště: "schody nahoru" apod. Dále mu řekne o prvním a posledním schodu každého schodišťového 
ramene. 

3. O nástupu do auta (sanitky) se průvodce a doprovázený předem stručně dohodnou. Praktické je, aby 
průvodce položil ruku nevidomého na horní hranu otevřených dveří automobilu, případně upozornil na výši 
schůdků. Vlastní nástup pak nechá na nevidomém. Je rovněž vhodné předem se dohodnout, kdo zavře. 

4. Při procházení úzkým průchodem jde průvodce vždy první. Průvodce naznačí pohybem paže, za niž se 
nevidomý drží, aby se zařadil za něj a šel za ním v zákrytu. 

5. Chce-li si nevidomý sednout, položí průvodce ruku nevidomého na opěradlo. Nevidomému stačí sdělit: 
"zde je židle, toto je opěradlo" a on sám si zjistí její polohu a posadí se. 

6. Průvodce nevidomému stručně popíše místnost, kde se budou zdržovat. To platí i o toaletě. Zde by měl 
průvodce nevidomému sdělit, o jaký druh toalety se jedná. Zkontroluje čistotu a řekne mu, kde je papír, 
splachovací zařízení apod. 

7. Při delším pobytu musí být pacient seznámen s orientační situací místnosti, aby byl následně samostatný - 
jak vypadá pokoj, kde se nachází jeho lůžko a noční stolek, kde je umyvadlo, jak najde WC a umývárnu, 
kde se nachází ambulance, "sesterna", jak se obsluhuje zařízení na přivolání zdravotní sestry v případě 
nouze. 

8. Průvodce upozorní nevidomého na netradiční zábranu na chodníku. Při pohybu venku pomůže 
nevidomému včasné a nedramatické slovní upozornění na výkop, lešení, stavební zábor nebo neobvykle 
zaparkované auto. 

9. Průvodce své průvodcovství nevidomému nabízí, nikoli vnucuje. 

Bezplatná zdravotnická Linka – skvělé!! 

800 888155 to se opravdu může hodit. 

Důležitá informace .Dnes jsem narazila na to, že málokdo zná konzultační pohotovostní zdravotnickou linku- tj. 
tel. číslo , kam lze volat, když potřebujete akutně poradit od lékaře, ale myslíte si, že to není jen výjezd záchranky.. 
Takže pro Vás,kteří toto číslo neznají a chtějí ho mít radši uložené : 800888155 – je skvělé nechat si poradit a 
neblokovat linku......!!! 

CO SE NÁM POVEDLO 

Ve dnech  19.-22. března 2018 proběhla v prostorách Komunitního centra v České Lípě  „JARNÍ VÝSTAVA PRACÍ 

OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A SENIORŮ“ Výstavu navštívilo 369 osob. Součástí výstavy byla i soutěž 

„O nejkrásnější jarní motiv“. Návštěvníci výstavy svým hodnocením(hodnotilo 188 návštěvníků) rozhodli o 

následujícím pořadí: 

JEDNOTLIVCI-DĚTI 

1. Denisa BALOGOVÁ-9.A Moskevská-závěs z rákosu-1025 b. 

2. Marian HARANG-3.A Nerudova-závěs z proutí-570 b. 

3. Kuba TŘEŠŇÁK-3.A Nerudova-závěs z proutí-450b. 



4. Martin ČOPÁK.-6.A Nerudova-obrázek kuře-345 b. 

5. Jana KOVÁČOVÁ-6.A Nerudova obrázek kuře-315 b. 

6. Tereza TICHÁ-3.A Nerudova-závěs z proutí-280 b. 

7. Marián KALEJA-3.A Nerudova-závěs z proutí 

8. Sára KALEJOVÁ-5.A Moskevská-slepice-260 b. 

Jára KOZEL-5.A Moskevská-slepice-260 b. 

9.  Natalie DVOŘÁKOVÁ-5.A Moskevská-slepice-225 b. 

10. Mája MEDUNOVÁ-6.A Nerudova-obrázek kuře-210 b. 

11. Kristián ŠTEIDLER-6.A Nerudova-obrázek kuře-190 b. 

Iveta KOVÁŘOVÁ-5.A Moskevská-slepice-190 b. 

Petr TRUCHLÝ-5.A Moskevská-slepice-190 b. 

12. Míša SVOBODOVÁ-3.A Nerudova-závěs  z proutí-170 b. 

13. Honzík JIRSA-6.A Nerudova-obrázek kuře-135 b. 

14. Martin NEMEŠ-5.A Moskevská-slepice-90 b. 

15. Lukáš KNOTEK-5.A Moskevská-slepice-80 b. 

16. Markus  SINU-5.A Moskevská-slepice-10 b. 

 

JEDNOTLIVCI-DOSPĚLÍ 

 

1.Miluše DUŠKOVÁ-MO TP Č.Lípa-kočka z papírového pedigu-1320 b. 

2. Miluše DUŠKOVÁ-MO TP Č.Lípa-zajíc z papírového pedigu-825 b. 

3. Karla KYTKOVÁ-ZO SPCCH Č.Lípa-ošatka se slepicí a vajíčky-490 b. 

4. Jaroslava ŠIŠKOVÁ-Doksy- velikonoční miska-455 b. 

    Milada JANOUCHOVÁ-MO TP Č.Lípa-enkaustický obrázek fialový-455 b. 

5. Hana TOMÁŠKOVÁ-ZO SPCCH Č. Lípa-Mořena-355 b. 

6. Věra LANDOVÁ-Doksy- věneček s peříčky-350 b. 

7. Jaroslava ŠIŠKOVÁ-Doksy-kuře na podložce-300 b. 

8. Milan KOŠEK-Č.Lípa-dřevěný zajíc-250 b. 

9. Miroslava HAVELKOVÁ-MO TP Č. Lípa-závěs zajíc-215 b. 

10. Milada JANOUCHOVÁ-MO TP Č.Lípa-enkaustický obrázek-cesta-155 b. 

11. Stanislava BAROCHOVÁ-MO TP Č.Lípa-zápich-vajíčko zdobené quislingem-130 b. 

12. Jaroslava ŠIŠKOVÁ-Doksy-velikonoční miska-110 b. 

13. Milan KOŠEK-Č.Lípa-dřevěné prkénko-čtyřlístek-75 b. 

14. Vlasta ŠKOLOVÁ-ZO SPCCH Č.Lípa-vajíčko-60b. 

 



KOLEKTIVY-DOSPĚLÍ 

1. Sluneční dvůr Jestřebí-ovečka z papírového pedigu-510 b. 

2. Klub důchodců Sever-košík s kraslicemi-500 b. 

3. Domov pro seniory Doksy-klec s vajíčky-130 b. 

4. Sluneční dvůr Jestřebí-slepička s vajíčky v ošatce-90 b. 

5. Domov pro osoby se zdravotním postižením Kytlice-dřevěný strom-85 b. 

6.  Domov pro seniory Doksy- látkový zajíc-40 b. 

7. SONS Č.Lípa-zápich-vajíčko s pletenou čepičkou-30 b. 

DS Hradecká Č.Lípa-slepička z papíru-30 b. 

8. Dolmen Liberec-věneček zelený-25 b.,dárková taštička-25 b. 

DS Hradecká Č.Lípa-husa z papíru-25 b. 

SONS Č.Lípa-velké háčkované vajíčko-25 b. 

9. DS Hradecká Č.Lípa-zajíc-keramika-20 b. 

10. Dolmen Liberec-zajíc-15 b.,košíček s vajíčky-15 b. 

Domov pro osoby se zdravotním postižením Kytlice-keramický zajíc-15 b. 

11. Dolmen Liberec-keramické sluníčko 10 b. 

12. Dolmen Liberec-závěs-5 b.;malovaný talíř-5 b. 

SONS Č.Lípa- vejce háčkované malé-5 b. 

 

KOLEKTIVY-Děti 

1. ZŠ,MŠ Nerudova-kuřata velká-790 b. 

2. ZŠ,PŠ,MŠ Nerudova-6.A-zaječí rodinka-445 b. 

3. ZŠ Nerudova-věneček s vajíčky a peříčky-325 b. 

4. 3.S Jižní-košík s osením-250 b. 

7.A Moskevská-velikonoční plůtek-250 b. 

     5. 0.S Jižní+ žáci odpol.vyučování-včelí úl-240 b. 

     6. 3.B+3.C Jižní-závěs-vajíčko z proutí-225 b. 

     7. Spec.škola Jižní- zajíc z papíru-210 b. 

     8. 1.S Jižní(uč.Krajčíková)-kurník-200 b. 

     9. ZŠ Nerudova-zajíc v květináči-135 b. 

   10. 4.S Jižní-velká pomlázka-130 b. 

   11. 6.S Jižní- vodorovný závěs z proutí-95 b. 

   12. 0. S1 Jižní-přípravný ročník-autisté-ošatka s kuřátky-85 b. 

   13. II.P Jižní- jarní strom-70 b. 

   14. II.S Jižní-slepice+kohout-věneček-60 b. 



   15. 1.P Moskevská-krabička s vajíčky-40 b. 

         0.S 2 Jižní-závěs vejce(karton)-40 b. 

   16. VII.S Jižní –závěs věneček,zajíc-25 b. 

 

OZDRAVNĚ –EDUKAČNÍ VÍKENDOVÝ POBYT 

Ve dnech 20.-22. dubna 2018 uspořádalo Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. ozdravně-edukační 
víkendový pobyt pro rodiče(prarodiče) s dětmi a pro seniory v prostorách penzionu Nový Mlýn ve Starých 
Splavech. Zúčastnilo se celkem 31 osob, z toho 11 dětí(7 z Dětského domova v Jablonném v P.), pro které byl  
připraven bohatý program. Po společném  příjezdu se účastníci ubytovali a přešli na večeři. Večerní program byl 
věnován paměťovým cvičením a country hudbě  a písničkám , které nám zprostředkovali účastníci z country 
skupiny z Prahy. V sobotu dopoledne bylo pro dospělé připraveno cvičení na židlích a pro děti pak lesní hry. Pak 
následovalo loutkové divadlo-Popletená perníková chaloupka“, kterou s velkým zájmem shlédly nejen děti, ale i 
dospělí. Odpoledne bylo věnováno kondičním vycházkám a pak došlo na tvořivou dílnu- kreativní práce, při které 
byla procvičena jemná motorika, ale i výtvarné cítění jednotlivých účastníků. Při této práci se ukázalo jak funguje 
propojení generací- děti pomáhaly dospělým a naopak.Večer se opékaly buřty a zpívalo se u otevřeného ohně. 

Nedělní dopoledne bylo věnováno nácviku  dotykových masáží a kondičním vycházkám. Počasí nám přálo a 
všichni si pochvalovali příjemně prožité společné chvíle a už se těší na další podobnou akci. 

HISTORICKÁ PŘIPOMÍNKA 

Rumburská vzpoura 

Rumburská vzpoura bylo protiválečné vystoupení českých vojáků náhradního praporu 7. střeleckého pluku 

rakousko-uherské armády; vypukla 21. května 1918v severočeském městě Rumburku. Zpočátku byla reakcí 

zejména na nedostatečné zásobování (vojáci trpěli hlady), nevyplacený žold a šikanu německými důstojníky. 

Vzpoura 

Vzpoura začala 21. května 1918 po 6. hodině ranní tím, že 65 mužů v čele s Františkem Nohou odepřelo 

poslušnost velitelům: oproti rozkazu nastoupit beze zbraně nastoupili na ranní nástup s puškami. Ke vzpouře se 

postupně přidávali další vojáci, celkový počet byl asi 700. Přestože vzpoura vypukla spontánně, její vůdcové 

navázali rychle kontakt s českými vojáky z královéhradeckého 18. pěšího pluku, kteří byli umístěni v České Lípě. 

Jedině toto by mohlo přenést vzpouru do dalších oblastí, což mohlo přerůst v revoluci, která byla v českých zemích 

na spadnutí. Vzbouřenci nejprve obsadili město Rumburk a poté se vydali na pochod k Novému Boru, kde byli 

obklíčeni vojsky rakousko-uherské armády včetně královéhradeckého 18. pěšího pluku a rozprášeni. 

 

Potrestání vzbouřenců 

Za vůdce povstání byli kromě Františka Nohy (*4. prosince 1894 v Dobřanech u Stříbra) označeni Stanislav 

Vodička řečený Stanko (*4. května 1895 v Lobzích u Plzně) a Vojtěch Kovář. Dne 29. května 1918 v časných 

ranních hodinách byli zastřeleni. Stanným soudem v Rumburku a Novém Boru byli k trestu smrti odsouzeni také 

Jakub Bernard, Jiří Kovářík, Jakub Nejdl, František Pour, Jan Pelnář, Antonín Šťastný a Jindřich Švehla; ti byli 

popraveni zastřelením 29. května večer. 

Dalším čtrnácti odsouzeným k trestu smrti byl rozsudek zmírněn na mnohaleté vězení. Z více než 580 obviněných 

vzbouřenců bylo 116 za trest posláno na frontu a zbytek uvězněn v terezínské pevnosti. 

Sedm z deseti popravených účastníků vzpoury je pochováno na hřbitově v Novém Boru. 

Dopisy Františka Nohy na rozloučenou mamince a sourozencům 

Drahá maminko. 

Přijměte nejsrdečnější pozdrav a vřelé políbení, už poslední, proč dozvíte se později. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/21._kv%C4%9Bten
https://cs.wikipedia.org/wiki/1918
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rumburk
https://cs.wikipedia.org/wiki/18._p%C4%9B%C5%A1%C3%AD_pluk_(Habsbursk%C3%A1_monarchie)
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_L%C3%ADpa
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rumburk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%BD_Bor
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Franti%C5%A1ek_Noha&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Stanislav_Vodi%C4%8Dka_(1895)&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Stanislav_Vodi%C4%8Dka_(1895)&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/29._kv%C4%9Bten
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%BD_Bor
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Jan_Peln%C3%A1%C5%99_(voj%C3%A1k)&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Terez%C3%ADn


Bylo u nás v Rumburku něco nepředvídaného, čehož jsem se musel zúčastnit, což má za následek, že stojím nyní 

před stanným soudem a budu odsouzen k smrti, což očekávám, ale Vám se přiznám z toho, že jsem nevinen - 

musel jsem udělat to co dělali druzí. 

Proto Vás prosím drahá maminko, odpusťte mně vše co jsem Vám tady špatného udělal a zapomeňte, že jste měla 

syna Františka. Loučím se s Vámi v duchu a na shledanou až u toho nejvyššího soudu. který jedině soudí 

spravedlivě. 

S Bohem “ 

 

„Milý bratříčku a sestřičko. 

I Vám poslední můj pozdrav a polibek, odpusťte mne vše - nezlobte se na mne - a hlavně Vás prosím, starejte se o 

naši drahou maminku, nedělejte ji trpké žití. 

Budu umírat, ale bez viny, neb jsem musel dělat něco, co dělali druzí. Jsem spoutám a čekám na další. Poslední 

sbohem též Vaškovi. 

Co čtete toto psaní, nejsem již mezi živými. 

S Bohem František“ 

 

 

BLAHOPŘEJEME 

Místní organizace tělesně postižených Česká Lípa přeje svým členům, kteří v průběhu  května a června 2018 
oslaví svá životní jubilea zdraví, pohodu a spokojenost. Přání posíláme pp. Libuši BRABENCOVÉ, Heleně 
HAVLOVÉ, Květuši SUDKOVÉ, Miladě REZLEROVÉ, Boženě BEZDĚKOVÉ, Evě LUKESLOVÉ,Ireně KOŠÍKOVÉ, 
Helze LEBEDOVÉ, Haně VRÁNKOVÉ.  
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