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Pranostika lidu - ČERVENEC 

 Červenec žne žita, višně k tomu vítá 

 Když dne ubývá, horka přibývá 

 V červenci déšť a slunečná pohoda, hojná bude v příštím roce úroda 

 Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima zaskvěje 

 Co červenec neuvaří - srpen nedopeče 

 Roztrhne-li v červenci pavouk svou síť ve dvě, brzy se déšť ozve 

 Dělají-li mravenci obydlí své v červenci a kupí je stále výš, přijde tuhá zima spíš 

 V červenci do košile rozdělej se, a v prosinci po uši oděj se! 

Pranostika lidu - SRPEN 

 V srpnu slunce parné ovoci a vínu zdárné 

 Co srpen neuvaří, to už září nedosmaží 

 Co červenec neuvaří, srpen nedopeče 

 Mlhy na lukách, potocích a řekách v srpnu zvěstují trvalé počasí 

 Nejsou-li v srpnu hřiby, nebude v zimě sněhu 

 Šedá mlha v srpnu nezdravá 

 Půlnoční větry v srpnu přinášejí stálé počasí 

 Srpen k zimě hledí a rád vodu cedí 

 Když fouká v srpnu severák, bude dlouho pěkně pak 

 



PŘIPRAVUJEME 

 

REKONDIČNÍ POBYT PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY 

Rekondiční pobyt se uskuteční ve dnech 23 - 29. září 2018 v penzionu Nový Mlýn ve Starých Splavech a společně 

ho pořádají Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s., Místní organizace Svazu tělesně postižených Česká 

Lípa. Připraven je rehabilitační i edukační program (denně cvičení na karimatkách a židlích pod vedením 

fyzioterapeutek, cvičení a plavání v bazénu, rehabilitační masáže, termoterapie-podložky Amethyst Bio-Mat, 

odborné přednášky, společenské hry a soutěže, malá sportovní olympiáda a další). Cena 2.800,- Kč pro členy MO 

TP, občany Č. Lípy, 3.200,- Kč pro ostatní. Přihlášky v Komunitním centru, Školní 2213 Česká Lípa nebo na 

www.stp-cl.cz. Bližší podrobnosti na tel. 723594459,606161859. 

 

KURZY PRÁCE s PC 

Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. pokračuje v pořádání kurzů „Práce s PC pro začátečníky“. Zájemci 

se mohou hlásit u E. Zemanové (723594459) nebo Z. Zahrádkové (606161859). Kurz má 10 lekcí po 2 

vyučovacích hodinách, cena celého kurzu 500,- Kč. Počítáme se zahájením kurzu pro pokročilé od října. 

ARTETERAPIE 

V arteterapeutické dílně se sejdeme od září. Termín bude upřesněn.. Dále pak bude pokračovat setkávání vždy ve 

středu-2x měsíčně od 13.00, 2 x měsíčně od 14,30 hod. 

 

KURZ ZNAKOVÉHO JAZYKA 

Kurz znakového jazyka pod vedením lektorky P. Puflerové bude pokračovat od října. Zájemci se mohou hlásit na 

tel.723594459,606161859. 

 

 

D Ů L E Ž I T É 

Nahlášení události na tísňovou linku 

Před zavoláním. 

 Udělejte vše pro své vlastní bezpečí (dostatečná vzdálenost od místa události). 

 Zorientujte se v okolí. 

Během hovoru. 

Operátorovi tísňové linky nahlaste 

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


 co se stalo, 

 kde se to stalo, 

 kdo volá, 

 kolik osob potřebuje pomoc.   

 Nezavěšujte – je možné, že operátor bude mít další dotazy. 

Po ukončení hovoru. 

 Nevypínejte telefon – operátor může volat zpět za účelem ověření nebo upřesnění údajů. 

Tísňové linky 

Na všechna níže uvedená čísla lze volat 24 hodin denně. Linky jsou bezplatné a lze na ně volat i z mobilních 

telefonů bez kreditu. 

112 – jednotná linka tísňového volání 

 Při událostech kdy je potřeba pomoc více složek. 

 Tato linka spojuje všechny složky integrovaného záchranného systému. 

 Operátoři komunikují také v cizích jazycích. 

 Na linku lze volat i bez SIM karty 

150 – hasiči 

 Při požárech, nehodách, vždy když je třeba provést záchranné a likvidační práce. 

155 – záchranná služba 

 Selhání základních životních funkcí, závažné úrazy nebo onemocnění. 

158 – Policie ČR 

 Pokud je ohrožena bezpečnost (krádeže, násilí, nález mrtvé osoby, nález podezřelého předmětu, dopravní 

nehoda, …). 

156 – městská (obecní) policie 

 Narušení veřejného pořádku v obci, kde je zřízena. 

ZPRÁVY A INFORMACE Z NÁRODNÍ RADY OSOB SE 

ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

DLOUHODOBÉ OŠETŘOVNÉ 

 

Vážení přátelé,  

 

od 1. 6. 2018 vstupuje v účinnost část novely zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění, která kodifikuje 

poskytování tzv. dlouhodobého ošetřovného.  

 

Pečujícímu bude po dobu dlouhodobé péče náležet z nemocenského pojištění náhrada ztráty příjmu, a to ve stejné 



výši 60 % denního vyměřovacího základu. Pečující zaměstnanec nemůže dostat výpověď a po ukončení péče mu 

nová zákonná úprava garantuje původní práci i návrat na stejné pracovní místo.  

 

Zákon stanoví, že zaměstnavatel může odmítnout udělit ošetřovatelské volno zaměstnanci, pokud má pro to vážné 

provozní důvody. V ostatních případech je povinen volno poskytnout.  

 

Zákon stanoví, aby ošetřovaná osoba udělila pojištěnci na předepsaném tiskopise písemný souhlas s poskytováním 

dlouhodobé péče. Na jeden kalendářní den potřeby poskytování dlouhodobé péče lze udělit souhlas jen jednomu 

pojištěnci, souhlas je možné také písemně odvolat.  

 

O příbuzného bude moci pečovat jeden člen z širšího okruhu rodiny.  

 

• a) manžel (manželka) ošetřované osoby nebo registrovaným partnerem (registrovanou partnerkou) ošetřované 

osoby,  

 

• b) příbuzný v linii přímé s ošetřovanou osobou nebo je její sourozenec, tchyně, tchán, snacha, zeť, neteř, synovec, 

teta nebo strýc,  

 

• c) druhem (družkou) ošetřované osoby nebo jinou fyzickou osobou žijící s ošetřovanou osobou v domácnosti.  

 

Uplatňuje-li nárok na dlouhodobé ošetřovné druh (družka) nebo jiná fyzická osoba žijící s ošetřovanou osobou v 

domácnosti podle uvedeného písm. c), je další podmínkou nároku na dlouhodobé ošetřovné, že tento pojištěnec má 

s ošetřovanou osobou shodné místo trvalého pobytu, a jde-li o cizince, shodné místo hlášeného pobytu v České 

republice nebo obdobného pobytu v cizině, a to po dobu alespoň 3 měsíců bezprostředně předcházející dni vzniku 

potřeby dlouhodobé péče nebo dni prvního převzetí této péče.  

 

Ošetřovaná osoba je fyzická osoba, u které došlo k závažné poruše zdraví, jež si vyžádala hospitalizaci, při níž byla 

poskytována léčebná péče alespoň 7 kalendářních dnů po sobě jdoucích. Nesmí však přitom jít o akutní lůžkovou 

péči standardní poskytovanou ošetřované osobě za účelem provedení zdravotních výkonů, které nelze provést 

ambulantně. Dále je třeba, aby zdravotní stav ošetřované osoby po propuštění z hospitalizace do domácího 

prostředí nezbytně vyžadoval poskytování dlouhodobé péče po dobu alespoň 30 kalendářních dnů.  

 

Vážení přátelé, zákon alespoň částečně vychází vstříc rodinám, aby mohly v kritické chvíli pečovat o osobu 

blízkou. NRZP ČR prosazovala, aby období poskytování dlouhodobého ošetřovného bylo po dobu 6 měsíců, 

protože to je nejkratší doba, za kterou je možné přiznat příspěvek na péči.  

 

Zákonodárci však náš návrh neschválili.  

 

 

PRÁVO PACIENTA BÝT INFORMOVÁN 

 

Vážení přátelé,  

dnes je velmi frekventováno téma právo pacienta být informován. Práva pacientů být informován, jsou důležitá 

především proto, aby pacient mohl odpovědně spolurozhodovat. Pacient musí mít dostatek vhodně podaných 

informací a musí mít čas a prostor pro případné dotazy.  

 

Mezi ta nejdůležitější pacientova práva ve vztahu k léčbě patří zejména:  

• Právo na respektování Vaší vůle při poskytování zdravotní péče.  



• Právo na informace o vašem zdravotním stavu, zejména pak právo nahlížet do zdravotnické dokumentace, 

pořizovat si její kopie a opisy či požádat o výpis ze zdravotnické dokumentace, nebo určit okruh lidí, kteří mohou 

informaci o Vašem stavu dostat. Můžete ale také zakázat, aby informace o Vašem zdravotním stavu někdo 

konkrétní dostal, a můžete také vyjádřit svoji svobodnou vůli, že nechcete být informován o podrobnostech o 

Vašem zdravotním stavu.  

• Právo na poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni, spolu s právem vybrat si poskytovatele 

zdravotních služeb, právo na konzultaci/názor jiného zdravotnického zařízení či lékaře (původní poskytovatel je 

pak povinen zpřístupnit informace o zdravotním stavu, které jsou pro posouzení nezbytné, ale může tuto službu 

zpoplatnit).  

• Práva na úctu, důstojné zacházení, ohleduplnost a respektování soukromí.  

• Právo na přítomnost blízké osoby.  

 

Jedním z klíčových práv pacienta je povinnost poskytovatele zdravotní péče vyžádat si jeho svobodný informovaný 

souhlas s konkrétním výkonem, léčebným či diagnostickým postupem, včetně podáním léků. Toto právo pacienta 

upravuje jak zákon o zdravotních službách, tak i nový Občanský zákoník. Bez takového souhlasu se až na výjimky 

stanovené zákonem (například stav nouze či povinné léčení), nesmí provést žádný zásah do tělesné či duševní 

integrity pacienta. Informovaný souhlas je buď písemný (vyžaduje- li to zákon – například když je pacient léčen v 

rámci klinické studie či souhlas s hospitalizací) nebo ústní.  

 

V rozhovoru s lékařem by se měl pacient dozvědět zejména:  

• Příčinu a původ nemoci, jsou-li známy, její stadium a předpokládaný vývoj.  

• Jaké jsou možnosti léčby, výhody a nevýhody každé z nich a jak vysoká je pravděpodobnost úspěchu každé z 

nich.  

• Jaký lék, proč a za jakým účelem je podáván, o důsledcích a případných omezeních v životosprávě a 

dosavadnímu způsobu života v souvislosti s užíváním léku, o vedlejší účinky, co v takovém případě dělat, 

popřípadě na koho se obrátit.  

• O všech dalších alternativách léčby, které jsou podloženy vědeckými daty, včetně těch, které nejsou v ČR hrazeny 

z veřejného zdravotního pojištění.  

• O případných změnách v léčbě/ podávaného léku, včetně toho proč lékař změnu navrhuje. Je dobré vědět, že 

změna může být navržena výhradně z medicínských důvodů, které odráží aktuální zdravotní stav pacienta, nikoli 

například z ekonomických důvodů toho kterého zdravotnického zařízení.  

 

Je jasné, že takového vzorového postupu není vždy v praxi jednoduché dosáhnout, a to z mnoha příčin jak na straně 

pacienta, tak také na straně lékaře či dalšího zdravotnického personálu. Bariéry jsou v komunikaci také v běžném 

životě a měly bychom si jich být vědomi a pokoušet se je překovávat. Na straně pacienta jde zejména o informační 

nerovnováhu vůči lékaři, je na „cizí půdě“, nerozumí latinským slovům, laboratorním nálezům. Proto se ptejme, 

nebojme se žádat vysvětlení. Pokud jsme nervózní, úzkostní a máme strach, že si lékařovy odpovědi a doporučení 

nebudeme pamatovat, dělejme si poznámky, nebo si sebou do ordinace přiveďme blízkého člověka. Bariéry mohou 

být ale i na straně lékaře – je přetížený, má málo času na pacienty, je přetížen administrativou, je po noční službě, 

či jen nemá takovou schopnost vcítit se do úzkostí pacienta.  

zdroj: PhDr. Ivana Plechatá, Ústav lékového průvodce  

 

INFORMACE Č.: 38 - 2018 (SLEVA JÍZDNÉHO PRO ID III. STUPNĚ) 

Vážení přátelé, 

řada z Vás oslovila NRZP ČR v souvislosti s návrhem Vlády ČR na 75 % zlevnění jízdného ve vlacích a 

autobusech pro děti a seniory nad 65 let. Obrátili jsme se tudíž dopisem na předsedu vlády pana Andreje Babiše a 

upozornili jsme na skutečnost, že především příjemci ID III. stupně nejsou mezi uvedenou skupinou, a tudíž 



nemohou využít připravovanou slevu jízdného. Předseda vlády předal dopis panu ministru dopravy Danu Ťokovi. 

Pan ministr D. Ťok nám odpověděl, že nepočítají s rozšířením skupiny lidí k uplatnění 75 % slevy na jízdném, a to 

z těchto důvodů: „Zaváděná sleva byla v případě seniorů nastavena čistě jako benefit vázaný na věk. Pokud stát 

garantuje určitým skupinám cestujících slevu z jízdného, není možné její uplatnění omezit pouze na občany ČR. 

Jako členové EU jsme se zavázali respektovat též právo EU, jsme tudíž povinni slevu z jízdného poskytnout všem 

občanům EU za rovných podmínek. Otevření systému pro obdobně postavené občany ostatních členských států je 

velmi obtížně představitelné, a to z důvodu praktické doložitelnosti a kontrolovatelnosti obdobného statutu v rámci 

různorodých systémů sociální podpory členských států EU.“ Pan ministr v zásadě říká, že by bylo velmi obtížné 

kontrolovat občany ze zemí EU, zda pobírají obdobnou dávku, jako je invalidní důchod, aby měli slevu na jízdném 

v ČR. Dále pan ministr uvedl, že příjemci ID mají další jiné slevy a benefity, takže nejsou znevýhodněni.  

Vážení přátelé, píšeme Vám tuto informaci především proto, abyste byli seznámeni s tím, že všechny Vaše náměty 

se snažíme uplatnit a reagovat na ně. Domníváme se, že v tuto chvíli nebudeme dále tuto věc rozporovat. Uvidíme, 

jak se situace bude dále vyvíjet, protože není ještě zcela jisté, zda toto plošné opatření na slevu jízdného bude 

skutečně realizováno.  

 Mgr. Václav Krása, předseda NRZP ČR 

 

INFORMACE Č.: 34 - 2018 (OPRAVA - SCHVÁLENÍ SENÁTNÍ NOVELY 

ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH) 

Vážení přátelé, 

v informaci č. 33. jsme Vás mylně informovali o výsledku jednání Senátu o novele zákona č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách. Senát skutečně tuto novelu zákona schválil, ale změnil pouze výši příspěvku na péči ve IV. 

stupni závislosti. Schválené znění stanoví výši příspěvku na péči ve IV. stupni závislosti na 19 200,- Kč, ale pouze 

v těch případech, kdy je služba klientovi poskytována v přirozeném prostředí. Pokud je příjemce příspěvku 

v ústavním zařízení, v léčebně hospicového typu, nebo v dětském domově, zůstává částka stejná tj. 13 200,- Kč. 

Pod tímto textem máte odkaz na konečné znění schváleného zákona. 

Omlouváme se za chybu. (Mgr. Václav Krása,předseda NRZP ČR) 

 

TELEFONICKÝ HOVOR BEZ BARIÉR - I OSOBY S POSTIŽENÍM SLUCHU 

MOHOU PLNOHODNOTNĚ TELEFONOVAT 

Sociální firma TextCom rozšířila mobilní aplikaci eScribeDroid pro simultánní přepis mluvené řeči o novou službu 

telefonický hovor s přepisem, kterou tento měsíc poprvé představila na konferenci INSPO. Nová telekomunikační 

služba je určena lidem, kteří komunikují v českém jazyce, sami mluví, ale potřebují zprostředkovat řeč druhé strany 

hovoru písemnou formou. 

Nejefektivněji tak tuto službu využijí lidé ohluchlí v průběhu života, lidé s vrozenou či věkem získanou 

nedoslýchavostí, mohou ji však ocenit také cizinci s částečnou znalostí češtiny, jimž psaný text podstatně usnadní 

porozumění řeči volané osoby. 

Lidé s postižením sluchu byli dosud z klasické telefonické komunikace v podstatě vyloučeni. Mohli jen posílat 

textové zprávy, nebo využít speciálních služeb pro neslyšící založených na předávání sdělení mezi neslyšícím a 

slyšícím prostřednictvím asistenta, tedy zjednodušeně, nikoli doslovně. Tyto služby však postrádají přirozenou 

plynulost hovoru či hlasovou interakci mezi volajícími, jejich poskytování je navíc časově vysoce náročné. 

Simultánní přepis mluvené řeči je naopak doslovný, autentický a probíhá v reálném čase: uživatel služby sám 

mluví, má možnost bezprostředně reagovat, ptát se a odpovídat. 

Aplikace eScribeDroid poprvé umožňuje svým uživatelům plnohodnotně telefonovat. Hovor lze uskutečnit pomocí 

chytrého telefonu či tabletu s operačním systémem Android, aplikace je bezplatně ke stažení na Google Play. Po 



její instalaci a spuštění je třeba se zaregistrovat, na zadanou e-mailovou adresu budou následně zaslány přístupové 

údaje a současně s registrací dojde k automatickému přihlášení do aplikace. 

Pro užití služby musí být mobilní zařízení připojeno k internetu. Dále uživatel zvolí v hlavním menu aplikace 

položku Online přepis, a potřebuje-li telefonovat, vybere následně položku Hovor na zvolené číslo. 

Číslo volané osoby může zadat ručně, nebo jej vybere ze seznamu kontaktů. Po zadání a potvrzení telefonního čísla 

dojde ke spojení s přepisovatelem. Na displeji zařízení klienta se objeví okno pro přepis, v němž se poté zobrazuje 

simultánně přepisovaná řeč volané osoby. 

Přepisovatel nejprve sdělí volanému, že mu telefonuje osoba s postižením sluchu, které zajišťuje přepis mluvené 

řeči. Po uvedení této informace napíše volajícímu klientovi, že může začít mluvit. Od tohoto okamžiku vede osoba 

s postižením sluchu klasický telefonický hovor, řeč slyšícího komunikačního partnera sleduje na displeji svého 

zařízení. 

Potřebuje-li klient technickou pomoc online, může využít funkci Volat z tabletu, pomocí níž se spojí s 

přepisovatelem. 

Služba je dostupná každý všední den v čase 9:00-18:00 a je poskytována bezplatně. Uživatelům služeb aplikace 

eScribeDroid poskytují simultánní přepis mluvené řeči převážně nevidomí rychlopísaři. 

Kromě nové telekomunikační služby pro osoby s handicapem v oblasti příjmu či zpracování mluveného slova má 

výše popsaná projektová realizace také výrazně pozitivní sociální dopad, neboť poskytuje stabilní zaměstnání 

osobám s těžkým zrakovým postižením. 

Vývoj této služby je podpořen v rámci evropského projektu s názvem „Uplatnění specifických pracovních 

předpokladů nevidomých osob na trhu práce“ (CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000195) realizovaného v období duben 

2017 – prosinec 2018.  

Markéta Outrato 

CO SE NÁM POVEDLO 

 

TERMIT OPĚT PATŘIL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝM DĚTEM 

 

Dne 1.června 2018 patřilo RS Termit Doksy opět 14. ročníku DNE DĚTÍ SE ZDRAVOTNÍM 

POSTIŽENÍM, které pořádalo  Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o. p. s. Díky paní H. Hartigové a 

jejímu týmu se tato oblíbená akce koná stále v tomto příjemném, milém a bezpečném prostředí. Patří jim 

plným právem nejen za to, ale i za pohodu a vstřícnost velké poděkování, protože se všichni  rádi do 

tohoto  prostředí vracejí. 

Záštitu nad akcí převzali: Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana LK, ing. Eva Burešová, starostka města 

Doksy, Mgr. Romana Žatecká, starostka města Česká Lípa, Ing. Jaromír Kohlíček,CSc. poslanec 

Evropského parlamentu, Václav Větrovec, předseda OV KSČM Česká Lípa a Ing. Karel Kapoun z Doks. 

   Autobusy přivezly účastníky ze ZŠ, PŠ, MŠ Česká Lípa, Denního stacionáře Hradecká Česká Lípa, po 

vlastní ose dorazili účastníci z Dětského domova v Jablonném v Podještědí, kteří se akce účastnili poprvé. 

Nechyběli žáci praktické třídy ZŠ K. H. Máchy Doksy, vedené Mgr. P. Novákovou, a studenti Obchodní 

akademie Česká Lípa se svým pedagogickým doprovodem, Mgr. Hoskovcovou a ing. Řeháčkovou. Jako 

tradičně každý z dětských účastníků při svém příchodu obdržel koláče( od stálého sponzora- Jizerských 

pekáren s. r. o.- Pekárny Lípa) a pitíčko. Studenti obchodní akademie se ujali funkce rozhodčích u  

patnácti soutěžních disciplín. 

    Slavnostní zahájení proběhlo v 9,30 za účasti ing. E. Burešové, Ing. J.  Kohlíčka, CSc. , V. Větrovce a 

H. Hartigové, kteří popřáli soutěžícím hodně úspěchů a příjemně prožitý den. H. Hartigová pak obdržela  

od organizátorů Čestné uznání za dlouholetou pomoc a podporu Sdružení tělesně postižených Česká Lípa 



o.p.s. Liberecký kraj na akci zastupovala  Ing. J. Volfová, statutární náměstkyně hejtmana LK, která spolu 

se svou asistentkou dovezla pro soutěžící další ceny. 

   Sportovní klání se pak rozeběhlo naplno.  Mezi tím probíhala na terase příprava cen pro soutěžící, 

kterým vévodil obrovský plyšový slon. V průběhu dopoledne mohli všichni účastnící využít možnosti vzít 

si opěčeného buřtíka(které obětavě připravovali pp. Zeman, Kohlíček, Rosůlek, Jirák za pomoci studentek 

Střední zdravotnické školy z Ústí nad Labem), nebo si je sami opéci, nechat si namalovat obličeje nebo se 

podívat na ukázky canisterapie M. Křupalové.  Po skončení soutěží následoval oběd a pak již tradiční 

vyhlašování výsledků a předávání cen. Soutěžící(celkem vydáno 97 soutěžních karet) byli rozděleni do 4 

věkových kategorií, samostatnou kategorii měli vozíčkáři a děti na spec.kočárkách(zúčastnilo se jich 

celkem 5). Vyhodnoceni byli zvlášť chlapci a zvlášť děvčata, ti, kteří se umístili na 1.-3. místě, dostali 

zvláštní ceny a pak si ještě mohli vybrat podle svého uvážení z cen, vystavených na stolech na terase. 

Každý pak obdržel ještě účastnický list, závěs na krk a odznak-placku s motivem dětského dne.  Všichni 

další soutěžící si pak mohli vybírat z vystavených cen a rovněž obdrželi účastnický list,závěs na krk a 

odznak. 

   Nejmladší účastníci (2 děvčata,1 chlapec-2-3 roky) získali speciální ceny- mj. i velkého plyšového 

slona. 

   Poslední ceny byly rozdány a spokojení účastníci(kterých bylo včetně hostů 192) se mohli rozjet a 

rozejít do svých domovů s přáním, aby se zase na stejném místě sešli za rok. 

Poděkování  patří   sponzorům- Libereckému kraji, Městu Doksy, Městu Česká Lípa, OV KSČM Česká 

Lípa, Hasičské vzájemné pojišťovně a.s., RS Termit Doksy, Jizerským pekárnám s.r.o.-pekárně Lípa, 

Květinářství Marcela Doksy,Ing. Jaromíru Kohlíčkovi,CSc., Ing. J. Volfové, Ing. K. Kapounovi, J. 

Bínové a pacientům Diagnostiky s.r.o., M. Havelkové a E. Šimonové. 

O zdařilý průběh celé akce se, vedle krásného počasí, zasloužili jak pracovnice STP Č. Lípa o. p. s.- E. 

Zemanová, D. Hegerová, M. Křupalová, M. Janouchová, J. Bínová, Z. Zahrádková-tak i sponzoři a 

dobrovolníci - J. Kohlíček, V. Větrovec,  P. Zeman, J. Jirák, J. Branišová, P. Rosůlek, T. Holanová, I. 

Makulová, Ing. Mgr. Nováková, studenti Obchodní akademie Česká Lípa i studentky Střední 

zdravotnické školy Ústí nad Labem. 

Všem patří velký dík 

 

VÝSLEDKY 14.ročníku DNE DĚTÍ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM  

I.kategorie(do 6 let) 

1. Barbora UHRECKÁ     ,  Josef ŠŤASTNÝ  ;  2. Adélka POLEŠOVSKÁ, David MACHAČNÝ, 3. Jaromír Jan 

BŘEZSKÝ , 4. Jáchym KNÝ;  5. Robert BRŮŽEK, 6. Krištof DVOŘÁK 

II.kategorie(7-10 let) 

1.Terezka LAINEROVÁ, Filip DURDOŇ ;2.Diana OLÁHOVÁ, Petr SVOBODA ;3. Jana ČONKOVÁ, Kuba 

SKOČDOPOLE, 4. Eliška TUŠLOVÁ, Dominik STAVSKÝ, 5. Sára NAĎOVÁ,Jára ŘÍHA, 6. Laura 

MATYSOVÁ, Jarka ZAPLETAL, 7. Kristýna ČONKOVÁ, Filip KOUBA, 8. Stefan LIPTÁK, 9. Zdeněk NAĎ, 

10. Jan SOUČEK, 11. Vojtěch SUK, 12. Martin VTELENSKÝ, 13. David HOLÝ 



III. kategorie(11-15 let) 

1.Rozárka CICKOVÁ, Petr ČÍŽEK, 2. Marie ČERVEŇÁKOVÁ, Patrik JUKLÍČEK, 3. Tereza 

VINDUŠKOVÁ, Jakub DOTKO, 4. Nikola KOTLÁROVÁ, Martin HORÁK, 5. Dana MACHAČOVÁ, Nikolas 

SUCHÝ, 6. Agáta KŘEMENOVÁ, Denis JANO 

IV.kategorie(16 let a více) 

1.Radka PETRBOKOVÁ, Václav DOUBRAVA, 2. Tereza KOŇAŘÍKOVÁ, Václav STARÝ, 3. Aneta 

ČERNÁ, Pavel PAJKRT,4. Dagmar JUHAŇÁKOVÁ, Petr ŘEHÁČEK,5. Petra DOHNALOVÁ, Vít KOUŘIL, 

6. Silvie PRIKNEROVÁ, Michal JIRÁNEK, 7. Adéla WEISSOVÁ, Michal ERBEN, 8. Monika ADÁMKOVÁ, 

Tomáš HADRBOLEC, 9. Kateřina ROHÁČKOVÁ, Tomáš BÍLEK, 10. Jana TRUHLÁŘOVÁ, Luděk FUČÍK, 

11. Josef HOLEŠČÁK, 12. Miloš FULIER,13. Pavel NOVÁK, 14. Jan TYMEŠ, 15. Vojta KOHOUT, 16.František  

HARTIG,17. Pavel VALEŠ 

Kategorie –vozík, kočárek 

1.Nikola MURKOVÁ, Petr JAHVODKA, 2. Veronika HLOUŠKOVÁ,3. Tereza HÁJKOVÁ,4. Radka 

RAJCHLOVÁ 

Kategorie zrakově postižených 

1.Martina POMPOVÁ 

NEJMLADŠÍ ÚČASTNÍK 

Lukáš PROUZA, Jana KOTLÁROVÁ, Barbora UHRECKÁ 

KOUZELNÁ „SKLENĚNÁ ZAHRADA“ 

 

Krásné sobotní odpoledne jsme prožily 26. 5. 2018 na vernisáži výstavy „Skleněná zahrada“, kterou ve 

dnech 26. – 28. 5. 2018 uspořádal sklářský ateliér ASTERA ing. Vladimíra Žíly v Novém Boru. 

   Ve Smetanově ul. 548 , kde má ASTERA své sídlo, jsme v prostorách ateliéru, prvorepublikové vily a 

přilehlé zahrady,mohly , spolu s dalšími  návštěvníky, shlédnout na stovku nejrůznějších originálních 

skleněných výrobků českých i zahraničních tvůrců. A bylo co obdivovat. Vedle vystavených originálů 

mohli návštěvníci  přihlížet  práci sklářů u pece,  postavené přímo v zahradě, v ateliéru pak rytí a broušení 

skla, případně si práci sami vyzkoušet. 

   V příjemném prostředí bylo možné posedět, vypít si kávu, ochutnat jihoafrická vína či využít možnosti 

připraveného občerstvení. Měly jsme i možnost hovořit s českou Miss neslyšících a držitelkou titulu Miss 

Deaf Europe 2017 slečnou Petrou Gluchovou, která se účastnila doprovodného programu. Prostě bylo co 

obdivovat , počasí přálo  a tak krásné odpoledne bylo ještě umocněno tím, že se ing. V. Žíla rozhodl 

věnovat výtěžek  z dobrovolného vstupného Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o. p. s.(tato 

skutečnost byla prezentována při vstupu na výstavu). Patří mu za to náš veliký dík. 

  Vybral si naši organizaci na základě vlastní zkušenosti, kdy využil nabídky sociálně aktivizačních služeb 

pro seniory a osoby se zdravotním postižením, které poskytujeme-účastnil se výuky znakového jazyka. 

Tento jeho čin bereme jako ocenění  kvalitních aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením. 



Velice si vážíme jeho přístupu, protože se s podobným jednáním příliš nesetkáváme.  Ještě jednou 

děkujeme. 

 

TRADIČNÍ AKTIVITA V NOVÉM PROSTŘEDÍ 

Ve dnech 29. -30. června 2018 se uskutečnil již 17. ročník Krajských sportovních her osob se zdravotním 

postižením. Tato tradiční aktivita, která se od svého vzniku konala v Doksech(z toho 13x v RA Poslův 

Mlýn,dále v RS Termit, Lesním hotelu a v hotelu Kamýk)), se tentokráte přesunula do Starých Splavů. 

    Ke změně místa konání přistoupilo Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. po nepříjemných 

zkušenostech, které provázely 16. ročník KSH ZP na Poslově Mlýně. I když byl termín včetně programu 

domluven  rok dopředu, došlo 3 dny před konáním akce ze strany vedení RA ke změně prostor pro 

nedělní kulturní program,vyhlašování výsledků a předávání cen. Přes veškerou snahu se toto rozhodnutí 

nepodařilo změnit. Tyto prostory však pro potřeby akce nedostačovaly, takže část účastníků(zejména 

vozíčkáři) se do prostor stanu nevešli. Proto bylo rozhodnuto, že se další ročník uskuteční někde jinde, 

kde vyjdou vstříc našim potřebám souvisejících se zdravotním postižením účastníků. 

    Volba padla na Staré Splavy, kde nám vyšel vstříc a nabídl veškerou možnou pomoc p. Oldřich 

Beránek z oddílu kopané TJ Staré Splavy. Pro sportovní soutěže nabídl prostory tréninkového 

fotbalového hřiště a zázemí sportovního areálu. Stejnou vstřícnost projevilo vedení hotelu Bezděz 

zastoupené p. Gabrielou Vysloužilovou. Bylo zde zajištěno ubytování a stravování účastníků her, včetně 

možnosti využití bazénu a prostor pro společenský večer s hudbou v pátek, a vyhlášení výsledků a 

předávání cen v sobotu. Po celou dobu akce nedošlo k nejmenšímu problému nebo nedostatku. Proto patří 

velké poděkování celému týmu pracovníků hotelu Bezděz, kteří byli ve všech situacích milí, ochotní a 

empatičtí 

    Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. zajistilo hromadnou dopravu účastníků z Liberce, 

Mimoně, České Lípy i Doks do Starých Splavů, a kyvadlovou dopravu mezi hotelem Bezděz a 

fotbalovým hřištěm. Záleželo jen na účastnících zda tyto možnosti využijí či nikoliv. 

     29.6. 2018 od časného rána probíhal na fotbalovém hřišti čilý ruch-organizátoři připravovali stanoviště 

pro jednotlivé soutěžní disciplíny. Zázemí pro soutěžící vzorně připravil p. O.Beránek, včetně možnosti 

občerstvení v kantýně na hřišti. Bylo pamatováno i na vozíčkáře, pro které byl speciálně upraven přístup 

na hřiště . Dále Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s  zajistilo mobilní WC,aby nedošlo 

k diskriminaci některých účastníků. 

    Mikrobus postupně přivážel z hotelu Bezděz účastníky sportovního klání, kteří při prezenci obdrželi 

soutěžní karty, účastnický list, magnetku s mottem sportovních her a tradiční koláč-dar Pekárny Lípa 

s.r.o. 

    Slavnostní zahájení akce, nad kterou převzali záštitu Mgr. Pavel Svoboda,náměstek hejtmana LK,resort 

sociálních věcí, Ing. Eva Burešová, starostka města Doksy, Mgr. Romana Žatecká, starostka města Česká 

Lípa, Ing. Jaromír Kohlíček,CSc.-,poslanec EU, Ing. Karel Kapoun, Doksy, a Václav Větrovec, předseda 

OV KSČM Česká Lípa, proběhlo v 10.00 hod. 

    Zúčastnili se ho Ing. E. Burešová, Ing. K. Kapoun, J. Jirák za OV KSČM. Z pracovních důvodů se 

omluvil Mgr. P. Svoboda, statutární náměstkyně hejtmana LK Ing. J. Volfová, V. Větrovec. 



    Dále se zahájení zúčastnili zástupci Městské policie Česká Lípa J. Tvrdík a Z. Šafránek, za TJ Staré 

Splavy-oddíl kopané O. Beránek, M. Hudaková za LKŽ Zákupy, L. Chalupová za SONS Č.Lípa, H. 

Šloufová za MO TP Doksy a M. Švehlová za KO STP Liberec. 

    Z. Zahrádková přivítala přítomné, pozdravila je jménem ředitelky STP Č.Lípa o.p.s. E. 

Zemanové(která celou akci organizačně zajistila, ale ze zdravotních důvodů se akce sama nemohla 

zúčastnit). 

    Poté  je seznámila se sponzory a těmi, kdo převzali záštitu, následovaly organizační záležitosti. Pak 

postupně vystoupili hosté, kteří popřáli soutěžícím hodně úspěchů a ocenili práci pořadatelů, zejména E. 

Zemanové a Z. Zahrádkové. Vyjádřili přesvědčení, že tato akce bude jistě pokračovat i v následujících 

letech.  

     Pak se již naplno rozeběhly sportovní soutěže. Připraveno bylo celkem 15 soutěžních disciplín, 

probíhala jak soutěž jednotlivců, tak soutěž čtyřčlenných družstev. Mezi jednotlivými disciplínami mohli 

účastníci využít občerstvení v kantýně(káva, čaj, nealko pití, gulášová polévka, domácí bramboráky, 

párek v rohlíku, nanuky aj.)  

    Ve 12.00 byly soutěže přerušeny a všichni dostali oběd, který sem dopravili z hotelu Bezděz. Po obědě 

soutěže pokračovaly až do 15.00. Rozhodčí provedli vyhodnocení a předali je organizátorům. Účastníci 

byli mezi tím postupně  přepraveni do hotelu Bezděz. Volného času do večeře, která se podávala v 18.00  

pak mohli využít k návštěvě bazénu v hotelu nebo k vycházce po Starých Splavech. Společenský večer 

s hudbou začal ve 20.00 a trval do 24.00 a navštívila ho většina ze 70 ubytovaných účastníků. 

    Realizační tým po skončení soutěží a pak po večeři přepočítával výsledky, sestavoval hodnocení 

trojboje a soutěže družstev(bylo jich 27). U každé z disciplín bylo vyhodnoceno 1.-3. místo, zvlášť 

ravotně postižení muži, zvlášť zdravotně postižené ženy. Vlastní kategorii měli vozíčkáři  2), děti(9), 

zdraví příchozí(muži x ženy). 

    30. 6. 2018 po snídani probíhaly přípravy na slavnostní vyhodnocení. Připraveny byly ceny pro 

jednotlivce i družstva, květiny a drobné dárky pro účinkující , rozhodčí u disciplín, hosty a sponzory. 

V 9,30  jako tradičně vystoupil soubor BABINY DI DOKSY pod vedením D. Hruškové, bez kterého si 

slavnostní vyhlášení výsledků nedokážeme představit a velice děkujeme celému souboru za ochotu, 

empatii a vstřícnost. Poté následovalo předávání cen, kterého se ujali zástupci MP Česká Lípa J. Tvrdík a 

Z. Šafránek, za OV KSČM Č. Lípa J. Jirák. 

    První tři soutěžící v každé disciplíně( ZP muži x ZP ženy) obdrželi věcnou cenu, medaili a diplom, 

v soutěži družstev prvních 5 družstev dostalo věcnou cenu a diplom, ostatní družstva diplom a drobný 

upomínkový předmět. Oceněni byli i nejmladší účastník-L.Prouza a nejstarší účastnice- Z. Píchová. 

Květinu a drobný dárek obdrželi rozhodčí sportovních disciplín. V 11, 45 byl 17. Ročník Krajských 

sportovních her osob se zdravotním postižením ukončen. 

   Akci hodnotíme jako velice úspěšnou a s námi i 148 účastníků. Všichni účastníci si pochvalovali „nové 

místo“ konání her- jak pro sportovní soutěže(poděkování O. Beránkovi a  oddílu kopané TJ Staré 

Splavy), tak i pro zázemí k odpočinku. Vysoce hodnotili ubytování, stravování, možnost využití bazénu a 

zejména vstřícný přístup  paní Vysloužilové  a celého personálu hotelu Bezděz. Cítili se zde příjemně a 

proto chtějí, aby se příští ročníky akce konaly  jen zde.(Někteří z účastníků v tak pěkném prostředí ještě 

nikdy nebyli). 



    K úspěšnému vyznění akce přispěla i pomoc sponzorů a dobrovolníků. Poděkování za finanční, věcnou 

či dobrovolnickou podporu a pomoc patří: Krajskému úřadu Libereckého kraje, Městu Doksy, Městu 

Česká Lípa, Centru pro zdravotně postižené Libereckého kraje o.p.s., Městským lesům Doksy, OV 

KSČM Čeká Lípa, Hasičské vzájemné pojišťovně a.s., Egermann,s.r.o Nový Bor, Jizerským pekárnám-

Pekárně Lípa s.r.o., Dárkovně D. Havlíčka Nový Bor, hotelu Bezděz Staré Splavy , TJ Staré Splavy-

oddílu kopané-O.Beránkovi, Š.Rikowské-Penzion Nový Mlýn Staré Splavy, Ing. J. Kohlíčkovi CSc. 

poslanci EU, Ing. K. Kapounovi, E. Šimonové, J. Jirákovi, F. Novákovi, J. Ptákovi, V. Huzilové, D. 

Hejlové, L. Maříkovi, H. Maříkové, R. Bočkovi, M. Janouchové, I. Makulové, J. Bínové, J. Sedlákové, J. 

Bergrové, M. Vlčkovi, V. a M. Landovým, J. Tvrdíkovi, Z. Šafránkovi, J. Špísovi, V. Lenkové, Z. 

Duchoňové, L. Chalupové, J. Řehořkové, J. Wanzlovi,M. Hudakové, Z. Laušmanové, E. Sobotkové, J. 

Patkové, V. Mikšovské, H. Šloufové, J. Zikmundové, J. a H. Slavíkovým, M. Novotné, M. Křupalové, H. 

Baculové, D. Hegerové. 

Výsledky ze 17. Krajských sportovních her osob se zdravotním postižením zveřejníme v příštím čísle. 

 

 

 

BLAHOPŘEJEME 

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

července a srpna  2018 oslaví svá životní jubilea, zdraví, štěstí, pohodu a spokojenost. Naše přání putuje 

k pp. Jaroslavě ZÁZVORKOVÉ,Janě BEČKOVÉ, Květoslavě DVOŘÁKOVÉ,Tomášovi 

PAVLÁSKOVI,Václavu POUPOVI, Aloisii HORÁKOVÉ,Věnceslavě ČERMÁKOVÉ,Daně 

KUČEROVÉ, Květuši BABORÁKOVÉ, Heleně KLASNOVÉ a Ruth LUKEŠOVÉ. 
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*************************************************************** 


