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PRANOSTIKY 

BŘEZEN 

Kalendárium svátků a lidových tradic 

3. Masopustní neděle, 4. Masopustní pondělí, 5. Masopustní úterý, 6. popeleční středa - končí masopustní 

veselí, začíná 40 denní půst, 10. Černá neděle, 17. Pražná neděle, 24. Kýchavá neděle, 31. Družebná 

neděle.  

Počasí dle 100letého kalendáře 

Od 1. do 21. obstojně, studeno, 22. teplý déšť, 26. vyjasnění a oteplení. 31. chladno.  

Pranostika 

Březen bez vody - Duben bez trávy 

DUBEN 

Kalendárium svátků a lidových tradic 

7. Smrtná neděle, 14. Květná neděle - končí 40 denní půst, začínají velikonoce, 15. začíná Pašijový týden - Modré 

pondělí, 16.Šedivé úterý, 17 Škaredá středa, 18. zelený čtvrtek, 19. Velký pátek - magická noc, otvírají se skály a 

země vydává své poklady, 20. Bílá sobota, 21.Boží hod velikonoční, 22. Velikonoční pondělí, 28. Bílá neděle, 30. 

Pálení čarodějnic. 

 



Počasí dle 100letého kalendáře 

Od 1. do 17. chladno i noční mráz, od 26. oteplení až do konce Dubna 28. bouřka. 

Pranostika 

Před svatým Jiřím sucho, po něm mokro. 

 

CO PŘIPRAVUJEME 

Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. zve všechny zájemce k účasti na aktivitách v r. 2019, pořádaných 

v Komunitním centru, Školní 2213, Česká Lípa a na dalších místech 

 

 13.3.2019 ve spolupráci s MO TP Česká Lípa MDŽ v kulturním domě Crystal od 15.00 hod. 

Přihlásit se můžete do 9.3.2019 u E. Zemanové(723594459) nebo Z. Zahrádkové(606161859). Poplatek 50,- Kč 

 8.-11.4.2019 – Velikonoční prodejní výstava prací seniorů a osob se zdravotním postižením. Součástí 

výstavy je soutěž „O nejoriginálnější velikonoční motiv“. Výstava proběhne v Komunitním centru, Školní 

2213, Česká Lípa. Výrobky na výstavu můžete dodat v týdnu od 2. do 5. 4. 2019 

 12.-14.4.2019-Jarní edukačně-ozdravný víkendový pobyt pro rodiče(prarodiče)s dětmi se ZP a seniory 

v penzionu Nový Mlýn ve Starých Splavech. Přihlášky k dispozici v kanceláři STP Č: Lípa o.p.s., 

Komunitní centrum,  Školní 2213 . Hlásit se můžete i tel. U E.Zemanové(723594459) nebo u Z. 

Zahrádkové(606161859) 

 18.5.2019 – Tvoříme duší-Státní zámek Zákupy od 13.00 hod. Prezentujeme zde  výrobky našich klientů 

z arteterapeutických setkání. 

 31.5.2019-15. ročník  Dne dětí se zdravotním postižením- TJ Termit Doksy. Začátek v 9.30 hod. 

 28.-29.6.2019 -18.ročník Krajských sportovních her osob se zdravotním postižením ve Starých 

Splavech( fotbalové hřiště, hotel Bezděz).  

 23.-30.9.2019 – ve spolupráci s Místní organizací tělesně postižených Česká Lípa rekondiční pobyt 

v penzionu Nový Mlýn ve Starých Splavech. 

 1.-3.11. 2019- edukačně-ozdravný předvánoční pobyt pro osoby se zdravotním postižením a seniory 

v penzionu Nový Mlýn ve Starých Splavech. 

 25. -28. 11. 2019 – Předvánoční prodejní  výstava prací zdravotně postižených a seniorů. Součástí 

výstavy bude soutěž „O nejoriginálnější vánoční motiv“. 

 Prosinec- ve spolupráci s MO TP Česká Lípa MIKULÁŠSKÉ SETKÁNÍ.  Termín bude upřesněn. 

 

 Pokračuje kurz znakového jazyka- každé úterý od 15.00 v Komunitním centru, Školní 2213, Česká Lípa 

 Zájemci se mohou hlásit i na kurz „Práce s PC pro začátečníky“ a na kurz „Práce s PC pro pokročilé“ 

(termíny dle dohody) 



 Arteterapie- středa 2x v měsíci od 13.00 s D. Hegerovou, 2x v měsíci od 14,30 s M. Janouchovou 

Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. pokračuje v poskytování odborného sociálního poradenství(včetně 

půjčovny kompenzačních pomůcek), sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením(poskytování základních činností je podporováno Libereckým krajem a městem Česká Lípa). 

Sociálně aktivizační služby můžete využít v úterý od 13.00-17.00, středu 14.00-16.00; čtvrtek-13.00-16.00 ( a dále 

dle domluvy) na adrese Česká Lípa, Školní 2213(Komunitní centrum) nebo v Doksech, Komenského 47(komunitní 

centrum) pondělí od 10.00-12.00 a 15.00-17.00 (kontakty-E.Zemanová-723594459, Z. Zahrádková-606161859) 

PORADENSTVÍ V OBLASTI POJIŠŤOVNICTVÍ a FINANČNICTVÍ  

Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. nabízí všem zájemcům poradenství v oblasti pojištění a financí . 

Odborně Vám  poradí  konzultantka L. Hůlková(porovná a vyhodnotí jaká pojistka je pro Vás nejvýhodnější, 

pomůže s obdobnými problémy v oblasti financí) . Kontakt získáte ve Školní 2213, Česká Lípa-na tel. 723594459-

E.Zemanová, 606161859-Z.Zahrádková(konzultantka může pak přijít i k Vám domů). 

 

 

P O Z V Á N K A 

Místní organizace Svazu tělesně postižených Česká Lípa,z.s. zve všechny své členy na členskou schůzi, která se 

bude konat ve středu 13. března 2019 od 15.00 hodin v restauraci  kulturního domu Crystal v České Lípě. 

Program:1) Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 

              2 ) Zpráva o činnosti, zpráva o hospodaření za r.2018 

              3) Zpráva revizní komise 

              4) Plán činnosti a rozpočet na r. 2019 

              5) Různé 

              6) Diskuse 

              7) Usnesení, závěr 

Členská schůze je spojena se setkáním k MDŽ, které pořádáme ve spolupráci se Sdružením tělesně postižených 

Česká Lípa o.p.s. Zájemci se mohou přihlásit  do 9. 3. 2017 u E. Zemanové(723594459) nebo Z. Zahrádkové 

(606161859). Poplatek 50,- Kč 

Na členské schůzi si můžete zaplatit členské příspěvky(200,- Kč). Zkontrolujte si prosím své členské průkazy, zda 

máte doplaceny všechny členské příspěvky. Pokud se nemůžete schůze zúčastnit a příspěvek si chcete zaplatit, 

kontaktujte E.Zemanovou(723594459) nebo Z. Zahrádkovou(606161859). Navštívíme Vás. 

 

 

 

 



INFORMACE ZE SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OBLASTI 

Přijetí novely o sociálních službách 

Vážení přátelé,  

Senát schválil návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., O sociálních službách, ve znění pozdějších 

předpisů. Z přítomných 55 senátorek a senátorů  se pro návrh vyslovilo 53 senátorek a senátorů, 2 se zdrželi. To 

znamená, že Senát schválil zvýšení příspěvku na péči ve IV. stupni na 19 200,- Kč a to s účinností od prvního dne 

druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení. Je jisté, že zákon bude vyhlášen v únoru letošního 

roku, to znamená, že zvýšený příspěvek ve IV stupni bude vyplácen od 1. dubna 2019. Současně bylo schváleno 

navýšení příspěvku na péči i ve III. stupni o 4 000,- Kč, to znamená, že příspěvek bude vyplácen ve výši 12 800,- 

Kč u dětí do 18-ti let ve výši 13 900,- Kč. Zvýšený příspěvek ve III. stupni bude vyplácen od 1. července 2019. 

Zvýšení příspěvku v obou stupních bude zvýšeno automaticky. Nikdo si nemusí o nic žádat.  

NRZP ČR děkuje všem, kteří se společně s námi podíleli na prosazování těchto změn. 

To znamená: od 1. dubna 2019 bude vyplácen příspěvek na péči ve IV.stupni ve výši 19.200,- Kč 

                     od  1.července 2019 bude vyplácen příspěvek na péči ve III.stupni ve výši 12.800,- Kč 

                           u dětí do 18-ti let ve výši 13.900,- Kč 

S pozdravem  

Mgr. Václav Krása-předseda NRZP ČR 

 

Poukázky budou vypláceny až do března 

 

Vážení přátelé, 

v poslední době nám často píšete, že orgány Úřadu práce stále vyplácejí část dávek v hmotné nouzi formou 

poukázek. V minulém roce jsme Vás informovali, že byla schválena novela zákona o pomoci v hmotné nouzi, která 

ruší výplatu části dávek hmotné nouze formou poukázek u osob invalidních, pobírajících příspěvek na péči ve III. a 

IV. stupni, u osob pečujících, u osob se sníženou právní subjektivitou anebo u osob, které jsou v zařízeních 

sociálních služeb nebo ve zdravotnických zařízeních. Dále se poukázky nevyplácejí u osob starších 70 let.  

Noví příjemci dávek hmotné nouze, kteří splňují výše uvedené skutečnosti, nebudou od 1. ledna 2019 pobírat část 

dávek hmotné nouze formou poukázek. U osob, kterým byly přiznány dávky hmotné nouze před účinností zákona, 

to je před 1. 1. 2019, budou po dobu tří měsíců dávky hmotné nouze vypláceny stále formou poukázek.  Přesná 

citace zákona je: „Orgán pomoci v hmotné nouzi nejpozději do 3 kalendářních měsíců ode dne nabytí účinnosti 

tohoto zákona přehodnotí způsob výplaty příspěvku na živobytí podle § 43 odst. 5 písm. a) zákona č. 111/2006 Sb., 

ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.“ To znamená, že příjemcům dávek hmotné nouze, které 

jim byly přiznány před 1. 1. 2019, jim budou dávky vypláceny formou poukázek do konce března 2019. 

 Další novela zákona č. 48/1997 Sb. - další zdravotnické prostředky 

Vážení přátelé,  

v současné době je projednávána novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, která se týká 

revize kategorizačního stromu zdravotnických prostředků, které jsou v příloze č. 3 uvedeného zákona.  

http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/2049-informace-c-12-2019-dalsi-novela-zakona-c-481997-sb-dalsi-zdravotnicke-prostredky.html


V souvislosti s tím NRZP ČR prosazuje:  

1. Úpravu zvýšení finančního limitu na 21 739,00 Kč bez DPH u mechanického invalidního vozíku (dále jen 

„MIV“) v případě souběhu s elektrickým invalidním vozíkem (dále jen „EIV“) z důvodu zréalnění ceny 

odpovídajícího MIV, který je vhodný pro souběh. NRZP ČR současně prosazuje úpravu vyškrtnutí „včetně 

příslušenství“, a to pro zreálnění základní ceny vozíku a s ohledem na vysokou cenu některých medicínsky 

zdůvodnitelných dílů příslušenství. Při reálném nastavení ceny vozíku nevznikne potřeba cenu příslušenství 

uměle navyšovat. Cena příslušenství se pohybuje v průměru kolem 7 až 8 tisíc. Jinými slovy, čím bude lépe 

nastavena základní cena vozíku, tím bude menší tlak na jeho vylepšování zvláštním příslušenstvím. 

2. Opětovné zařazení „bílého programu“ (sedačky, sprchová křesla, sprchové vozíky), který zajišťuje 

zvládání nezbytné hygieny lidem s mobilitou na vozíku a u mnohých osob je jediným zdravotnickým 

prostředkem řešícím stolici samostatně nebo s asistencí. Tyto zdravotnické prostředky jsou finančně nejméně 

náročné. Proto trváme na zpětném zařazení bílého programu zpět do kategorizačního stromu. 

3. Nově elektronický bidet, který slouží k zachování základní hygieny na toaletě pro lidi bez rukou či se 

závažným postižením horních končetin. Slouží též jako prevence proti dekubitům. 

4. Nově rehabilitační přístroj s elektrickým pohonem pro pohybovou léčbu dolních či horních končetin, 

případně kombinace obojího. Rehabilitační přístroj slouží osobám, které mají omezenou či úplnou ztrátu pohybu 

dolních či dolních i horních končetin, spasticitu končetin (dg. Poškození míchy, mozku, skleróza multiplex, 

ictus, další neurologická a nervosvalová onemocnění). Pojištěnci s uvedeným indikačním omezením, kteří bydlí 

v menších obcích, mají obtíže s dopravou do rehabilitačního zařízení. Navíc, aby byla terapie účinná, musí být 

prováděna jednou denně a mnohdy vícekrát za den. Možnost využívání přístroje v domácím prostředí a 

eliminace zdravotních důsledků při funkční ztrátě pohybu může v konečném důsledku být pro zdravotní 

pojišťovny ekonomicky přínosné. 

5. Nově přístroj pro funkční elektrostimulaci či jeho pronájem. Přístroj zlepšuje stabilitu statickou i 

dynamickou při chůzi, zvyšuje rychlost chůze a prodlužuje ušlou vzdálenost, snižuje namáhavost chůze a únavu, 

zlepšuje koordinaci pohybu i v náročném terénu, pomáhá tlumit mírnou až střední spasticitu, redukuje svalovou 

atrofii, přispívá k navození přirozeného sterotypu chůze, a tím může redukovat bolest zad, kyčlí a kolen, 

způsobenou zapojováním nesprávných svalových partií při chůzi, vhodný i pro děti od 4 let. 

6. Úpravu maximálního doplatku na jednu opravu ve výši 2 609 Kč bez DPH u MIV i EIV cirkulovaného 

nebo necirkulovaného ve vlastnictví pojištěnce, a to tam, kde hrozí pojištěnci spoluúčast, a to z důvodu 

ekonomické zátěže pojištěnce, který často není schopen vyšší částku uhradit a zůstává opravující firmě 

dlužníkem. 

7. Opravu částky maximální úhrady na 8 696,00 Kč bez DPH na 5 let u necirkulovaného MIV ve vlastnictví 

pojištěnce a opravu částky maximální úhrady na 13 044,00 Kč bez DPH na 7 let u necirkulovaného EIV ve 

vlastnictví pojištěnce, neboť opravy invalidních vozíků podléhají první snížené sazbě DPH (tj. 15%), viz příloha 

č. 2 k zákonu č. 235/2004 Sb., o DPH, Seznam služeb podléhajících první snížené sazbě DPH (tj. 15%), Opravy 

zdravotnických prostředků. 

 

NOVÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA 

Včelka-domácí péče; Včelka-senior care 

Domácí zdravotní péče představuje v současné době již velmi důležitou alternativu v oblasti péče o 

osobu se zdravotním problémem, který vyžaduje vysoce kvalifikovanou péči ošetřovatelského personálu. 

 

Výhodou domácí zdravotní péče je, že je poskytována v domácnosti pacienta, bez toho aniž by musel 

kamkoli docházet. Je tak stále ve svém přirozeném prostředí a oddaluje či se zcela eliminuje potřeba 

hospitalizace či pobytu v institucionálních zařízeních, která téměř vždy znamenají narušení rodinných 



vazeb, často zhoršení zdravotního stavu z důvodu "vytržení" z prostředí, na které je pacient zvyklí a kde 

se cítí bezpečně a mnoho dalších negativních konsekvencí. 

Našim cílem je pomoci každému z Vás, aby nebylo nutné k hospitalizaci či opuštění domova z důvodu 

zdravotních komplikací přistoupit, a proto kontinuálně prohlubujeme kvalifikaci našich zdravotních 

sester, pořizujeme moderní přístrojové vybavení, navazujeme spolupráci s předními společnostmi s 

odvětví souvisejícími s možností zkomfortnit či umožnit pobyt v domácím prostředí, spolupodílíme se na 

vývoji asistivní technologie umožňující do budoucna tzv. telemedicínu, tedy distanční konzultaci s 

lékařem, zhodnocení probíhající péče a další výhody, které jsou již ve světe běžnou praxí. 

 

Pro koho je zdravotní péče určena 

 osobám po operačních zákrocích 

 chronicky či nevyléčitelně nemocným, jejichž zdravotní i duševní stav vyžaduje dlouhodobou 

a pravidelnou domácí péči kvalifikovaného zdravotnického personálu, 

 osobám po mozkových příhodách, s roztroušenou sklerózou, komplikovanou cukrovkou, senilní či 

neurodegenerativní demencí, CHOPN nebo Parkinsonovou nemocí, 

 osobám s plným nebo částečným ochrnutím, nebo se závažným duševním onemocněním, 

s imunodeficitem, či chronickou bolestí, 

 osoby, jež jsou závislé na sondové výživě, případně osoby se stomiemi a/nebo permanentními katetry 

Nejčastěji poskytujeme 

 péči o pacienta po chirurgických a ortopedických zákrocích v době rekonvalescence 

  ošetřovatelskou a kondiční rehabilitaci 

 cvičení na lůžku 

 procvičení velkých kloubů 

 nácvik chůze s holí, berlemi, či chodítkem 

 dechová cvičení 

 komplexní péče o imobilního inkontinentního pacienta 

 péče o onkologicky nemocné 

 péči v oblasti prevence vzniku dekubitů a opruzenin 

 péči o klienty v terminálním stadiu života 

 kontrolu fyziologických funkcí (krevní tlak, puls, tělesná teplota) 

 lokální ošetření (převazy bércových vředů, ran a defektů) 

 odběry krve a jiného biologického materiálu 

 aplikace injekcí, infúzí, léčebné terapie 

 nácvik aplikace inzulinu 

 cévkování, klyzma, výplachy, péče o permanentní katetr 

 ošetření stomií, PEGu, enterální sondy… 

 

Pro koho je zdravotní péče určena 

 každý, kdo péči potřebuje a jemuž může být v domácím prostředí zajištěna 

 rodina či přátelé těch, kdo péči potřebují 

 pečovatelské domy či organizace zajišťující péči o osoby, které péči potřebují 

 firmy pro své současné i bývalé zaměstnance 

Pokud si nejste jisti, jestli je pro Vás domácí péče vhodná, kdykoli nás kontaktujte a my Vám rádi 

poradíme. 

Úhrada za domácí zdravotní péči 

Domácí zdravotní péče poskytovaná na základě doporučení lékaře je v plném rozsahu hrazena 

zdravotní pojišťovnou. 



Na Vaše přání Vám rádi zajistíme zdravotní péči i nad rámec doporučení lékaře, tato péče však již není 

hrazena zdravotní pojišťovnou, a její způsob a rozsah poskytování, včetně úhrady, bychom sjednali 

samostatnou smlouvu. 

Kdy je péče poskytována 

Péče je poskytována 24 hodin denně, 7 dní v týdnu – NEPRETRŽITĚ.  Zároveň se můžete kdykoli 

obrátit na naši vrchní sestru na kontaktním telefonním čísle. 

24 HODIN 7 DNÍ 365 DNÍ                 NEPŘETRŽITĚ 

Zdravotní pojišťovny, které jsou našimi smluvními partnery. 

Jsme partnerem níže uvedených zdravotních pojišťoven, pro jejichž pojištěnce zajistíme péči v rozsahu 

požadavku ošetřujícího lékaře, tato péče je zdravotními pojišťovnami plně hrazena. 

 

Všeobecná zdravotní pojišťovna 

111 

 

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnancu bank, pojišťoven a stavebnictví 

207 

 

Vojenská zdravotní pojišťovna 

201 

 

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR 

211 

 

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 

205 

 

RBP - Zdravotní pojišťovna 

213 



 

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 

 

Kontakt:Hrnčířská 763, vrchní sestra-487710005, 601 152 729 

Lucie Zmatlíková, vedoucí střediska-601 151 308 

 

ODBORNÁ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 

Komu je pečovatelská služba určena 

 seniorům (osoby, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu) 

 chronicky nemocným lidem 

 osobám se zdravotním postižením (osoby, kterým byl přiznán invalidní důchod nebo osoby v průběhu 

rekonvalescence) rodinám, kde se současně narodily tři nebo více dětí 

 jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby z důvodu snížené soběstačnosti. 

Komu pečovatelská služba není určena 

Osobám, které 

 vyžadují stálou 24 hodinovou odbornou péči  

 mají infekční nebo parazitální onemocnění 

 mají onemocnění psychopatického rázu v nekompenzované podobě 

 žijí v takovém sociálním prostředí, jež by mohlo zaměstnance jakýmkoliv způsobem ohrozit na zdraví 

Provádí se vždy v domácnosti klienta. Tato domácnost musí být dosažitelná dopravními prostředky, vede 

k ní pozemní komunikace standardní kvality (nikoli neudržovaná polní cesta, louka apod.) 

Pečovatelka zajišťuje pečovatelské služby v rozsahu těchto úkonů 

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

 Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 

 Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 

 Pomoc při samostatném pohybu 

 Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 

Pomoc při osobní hygieně 

 Pomoc při úkonech osobní hygieny 

 Pomoc při základní péči o dutinu ústní, vlasy a nehty 

 Pomoc při použití WC 

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

 Dovoz nebo donáška jídla 

 Pomoc při přípravě jídla a pití 

 Podávání jídla a pití 

Pomoc při zajištění chodu domácnosti 



 Běžný úklid a údržba domácnosti 

 Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti 

 Běžné nákupy a pochůzky 

 Velký nákup, např. týdenní nákup, nákup nezbytného vybavení domácnosti, ošacení 

 Praní a žehlení ložního prádla a osobního prádla, včetně drobných oprav 

 Donáška vody 

 Topení v kamnech, včetně donášky a přípravy topiva 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

 Doprovod k lékaři, na úřad apod. 

Ostatní pomoc 

 Jednoduché masáže 

 Jednoduchá cvičení 

 Pomoc při obnovování pohybu nebo pomoc  při procházkách 

 Vedení rozhovoru s klientem 

 

Provozní doba od 7:00 hod. do 20:00 hod. včetně víkendů a svátků a až do naplnění kapacity 

 

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO SENIORY A OSOBY SE 

ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM: 
Tuto službu poskytujeme v domácnostech klienta, a to osobám v důchodovém věku nebo se zdravotním 

postižením, které jsou ohrožené sociálním vyloučením. 

Základní činnosti při poskytování sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdrav. postižením: 

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

 Zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity 

b) sociálně terapeutické činnosti 

 Rozvoj a udržování osobních a sociálních schopností a dovedností klienta 

 Podpora sociálního začleňování osob 

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů klienta 

 Pomoc při komunikaci s úřady a jinými institucemi 

 Pomoc při vyřizování osobních a běžných záležitostí 

Provozní doba PO - PÁ  8:00 - 16:00 hodin 

 

OSOBNÍ ASISTENCE 

Služba  poskytovaná  osobám, které mají sníženou soběstačnost a to z důvodů věku nebo zdravotního postižení, 

jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Tato služba se poskytuje  v domácím prostředí klienta a 

poskytujeme takové činnosti, které  klient potřebuje. 

Základní činnosti při poskytování osobní asistence se zajišťují v rozsahu těchto úkonů: 

 

 

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 
 Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 

 Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 

 Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru 



 Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 

Pomoc při osobní hygieně 
 Pomoc při úkonech osobní hygieny 

 Pomoc při použití WC 

Pomoc při zajištění stravy 

 Pomoc při přípravě jídla a pití 

Pomoc při zajištění chodu domácnosti 
 Pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí 

 Nákupy a běžné pochůzky 

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 
 Pomoc při obnově nebo upevnění kontaktu s rodinou,  pomoc a podpora při dalších aktivitách, které 

podporují sociální začleňování osob 

 Pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností  

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
 Doprovázení k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na úřady apod. 

 Pomoc při vyřizování běžných záležitostí 

 Provozní doba: služba je zajišťována denně včetně víkendů a svátků i v nočních hodinách na základě 

potřeb klienta - až do naplnění kapacity. 

 

 

 

HISTORICKÁ PŘIPOMÍNKA 

15. BŘEZNA 1939 ZAČALO NEJTEMNĚJŠÍ OBDOBÍ ČESKÉ HISTORIE 

Období takzvaného protektorátu Čechy a Morava bylo jednou z nejtemnějších kapitol české historie. 

Během okupace zemřelo v odboji sto tisíc lidí. Nacisté také vyvraždili většinu židovského obyvatelstva. 

Obsazení 15. března 1939 bylo obrovským překvapením nejen pro civilní obyvatelstvo, ale i pro vládní 

představitele. Většina československé vojenské aktivity se totiž v té době přesouvala na Slovensko a 

Podkarpatskou Rus.  

„Byla to jen otázka času, kdy si německá politika vytvoří podmínky pro to, aby ovládla střední Evropu i 

obsazením Česka,“ upozornil historik Pavel Zeman na to, že cesta k protektorátu začala již před 

mnichovskou dohodou.  

V den samotné okupace i přes jasný rozkaz se mezi československými vojáky našli jednotlivci, kteří se 

snažili bránit. „Odpor je spojován s takovými solitéry, jako byl podplukovník Josef Mašín, který chtěl 

organizovat obranu ruzyňských kasáren. Když zjistil, že bylo nařízeno nebránit se, chtěl kasárna dokonce 

vyhodit do povětří. Zůstal v tom ale osamocen,“ popsal historik Petr Koura.  

Historik Koura: Odboj proti okupaci byl, zůstal ale osamocen  



Formální hlavou okupovaného Československa, které bylo součástí třetí říše, zůstal sice prezident Emil 

Hácha, moc měl však v rukou úřadující říšský protektor. Hned na začátku okupace gestapo pozatýkalo 

činitele sociálních demokratů a komunistů a také německé emigranty.  

Následovaly popravy. Mezi prvními popravenými podle směrnice o „zvláštním zacházení“ (to znamená 

bez soudu) byli v listopadu 1939 studentští funkcionáři po pohřbu Jana Opletala, který se stal další 

demonstrací proti okupační moci.  

Za nacistického protektorátu bylo v zemi popraveno minimálně 8200 lidí, na 70 tisíc českých Židů 

zemřelo v koncentračních a vyhlazovacích táborech, dalších  

3400 lidí zemřelo při nuceném nasazení na práce v Německu. Obětí nacistického teroru se staly i celé 

vesnice, z těch nejznámějších Lidice a Ležáky.  

České země byly v březnu obsazeny, Slovensko vyhlásilo samostatnost, ale okupován byl i někdejší 

východ republiky – Podkarpatská Rus, kde probíhal masivní nástup maďarských vojsk. Ta přitom měla 

už od listopadu 1938 jistou autonomii a dokonce vlastní vládu.  

Hácha se snažil zachránit, co se dalo - neúspěšně  

Počátek roku 1939 byl ve znamení zvýšeného nátlaku ze strany Německa a Maďarska. Události tak v 

březnu nabraly rychlý spád. V Bratislavě vyhlásil 14. března slovenský parlament samostatnost, 

maďarská vojska překročila hranice Podkarpatské Rusi a Maďarsko zaslalo vládě ultimátum požadující 

okamžité odstoupení tohoto území. Na hranicích Čech a Moravy bylo soustředěno na 200 tisíc 

německých vojáků a zpravodajské služby již s předstihem varovaly před hrozící okupací.  

Rozhodl jsem se prohlásiti, že odevzdávám osud českého národa a státu s plnou důvěrou do rukou vůdce 

německého národa.  

Emil Hácha  

Záznam projevu prezidenta republiky v Československém rozhlase 15. března 1939  

V této situaci se prezident Hácha pokusil jednat s říšským vůdcem Adolfem Hitlerem a zachránit část 

samostatnosti pro české země. Hácha opouštěl Prahu s představou, že bude s Hitlerem mluvit především o 

situaci na Slovensku. Slovenský emancipační proces totiž říšský vůdce využil jako důkaz toho, že 

československý stát se rozpadá a chaosu ve střední Evropě je třeba zabránit vojenským obsazením Čech a 

Moravy.  

Do Berlína Hácha dorazil okolo desáté hodiny večerní, hlavní jednání začalo až po půlnoci 15. března. Po 

úvodním prohlášení Háchy, který se snažil nastolit téma Slovenska, si slovo vzal Hitler a Háchovi stručně 

oznámil, že ráno v šest hodin překročí německé vojsko české hranice a případný odpor bude „brutálně 

všemi prostředky potlačen“. Pokud však Hácha pomůže uklidnit situaci, udělil by Hitler Čechům „jistou 

dávku národní svobody“. Hácha sice namítal, že nemá prostředky, jak v tak krátké době ovlivnit odpor 

obyvatelstva, ale dostal k dispozici telefon, aby alespoň informoval vládu a zajistil kapitulaci armády.  

Poté mu bylo předloženo memorandum, kterým chtěl Hitler dokázat, že vstup vojsk není agresí, ale 

výsledkem dohody. Hácha s podpisem váhal, přestože byl pod silným tlakem, a dokonce dostal i srdeční 

záchvat. Nakonec však ustoupil a podepsal dokument, v němž „v zájmu uklidnění vkládá s plnou důvěrou 

osudy českého národa a české země do rukou vůdce Německé říše“. Okupace začala podle plánu v šest 

hodin a během dne vojska nacistického Německa obsadila české země. Zároveň byla vyhlášena 

samostatná a nezávislá Podkarpatská Rus.  



Historik: cesta k protektorátu začala již před mnichovskou dohodou  

Když se Hácha večer před osmou vrátil z Berlína, již jej na peróně „vítal“ německý generál Eccard von 

Gablenz a další důstojníci wehrmachtu. Teprve během schůze vlády na Pražském hradě se prezident 

dověděl, že v Praze je už i Adolf Hitler.  

Protektorát byl Hitlerem vyhlášen již 16. března. Jeho formální hlavou zůstal státní prezident Emil Hácha, 

on i vláda Rudolfa Berana však byli pouze loutkami v rukou úřadujícího říšského protektora. Tím se stal 

bývalý německý ministr zahraničí Konstantin von Neurath. 

 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

 

 

 

 

BLAHOPŘEJEME 

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

března a dubna 2019 oslaví svá životní jubilea, zdraví, štěstí, pohodu a spokojenost. Naše přání putuje  

k pp. Naděždě SLIVOŇOVÉ, Miloslavě ŽALUDOVÉ, Ing. Radce ONDRUŠKOVÉ, Miladě 

JANOUCHOVÉ,, Marii LEHKÉ, Pavle PUFLEROVÉ, Marii VORÁČKOVÉ, Zdeňku 

DVOŘÁKOVI, Miluši BUREŠOVÉ, Jiřině MEDKOVÉ, Zdence DOBIÁŠOVSKÉ, Jaroslavě 

HAJNÉ. 
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