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CO PŘIPRAVUJEME 

Joga na židlích- cvičení jógy na židlích začíná 5. 9. 2019 od 14, 30 hodin v Komunitním centru, Školní 2213, 

Česká Lípa.  Nadále se budeme scházet vždy ve čtvrtek od 14,30 hodin. 

Arteterapie- setkávání  při tvůrčí činnosti bude probíhat každou středu od 13. 00 hodin v Komunitním centru, 

Školní 2213 Česká Lípa. Začínáme 11. 9. 2019. 

Terénní arteterapie proběhne 13. 9. 2019 od 10.00 opět ve Starých Splavech. Zájemci se musí přihlásit na tel. 

723594459.606503434,606161859. 

Rekondiční pobyt –Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. a Místní organizace Svazu tělesně postižených 

Česká Lípa pořádají rekondiční pobyt pro zdravotně postižené, seniory a další zájemce  ve dnech 27. září – 4. října 

2019 v penzionu Nový Mlýn ve Starých Splavech. Přihlášky k dispozici v Komunitním centru Česká Lípa a Doksy 

nebo na www.stp-cl.cz. 

Znakový jazyk- kurzy znakového jazyka budou pokračovat od 10. 10. 2019  v Komunitním centru, Školní 2213, 

Česká Lípa. Výuka bude probíhat vždy v úterý od 15.00. Zájemci se mohou hlásit na tel. 723594459, 606503434, 

606161859.  

Práce s PC pro začátečníky- zájemci o kurz práce s PC pro začátečníky se mohou hlásit  na tel. 723594459, 

606503434, 606161859. Kurz má 10 lekcí po 2 vyučovacích hodinách.  

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“. 

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


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

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH ČINNOSTÍ SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY A 

OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM FINANČNĚ PODPOŘIL LIBERECKÝ KRAJ A MĚSTO 

ČESKÁ LÍPA. 

NABÍDKA KOMPENZAČNÍ POMŮCKY 

Pokud by měl někdo zájem o kompenzační pomůcku- čtyřkolové chodítko se sedačkou- může kontaktovat paní 

Hypšovou na tel.773938663. Cena dohodou. 

CO SE NÁM POVEDLO 
 

ARTETERAPIE V PŘÍRODĚ 
 

Ve dnech 21. a 27. srpna 2019 uskutečnilo Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. pro zájemce  arteterapii,  tentokrát 

ve Starých Splavech přímo v přírodním prostředí a na čerstvém vzduchu, což přineslo pro všechny zúčastněné spoustu nových 

zážitků a zkušeností, které by ve městě nezažili.   

V areálu fotbalového hřiště oddílu kopané TJ Staré Splavy  nám byly nabídnuty další vhodné prostory, které jsme využili  pro  

výtvarnou činnost.  Při prvním setkání se 14 účastníků pustilo do výroby zvonkohry z korálků. Na  větvičky nasbírané v lese  

jsme zavěšovali   závěsy  vytvořené  z korálků různé délky. Připraveny byly korálky různých tvarů , velikostí a barev. Každý 

z účastníků  pak podle své fantazie vytvářel zvonkohru.  

Při druhém setkání se 15 účastníků pustilo do qullingu. Podle  vzoru mohli vytvářet různé druhy sněhových vloček. Z malých, 

různobarevných koleček smotaných papírových pásků vytvářeli nejrůznější kytičky, zvířátka, mozaiky a další. Nikomu 

z přítomných nevadilo, že občas zafoukal vítr, který připravená papírová kolečka sfouknul se stolu na zem. Kolečka se 

posbírala a mohli jsme vytvářet dál. Čas při tvořivé práci a v družné zábavě  rychle ubíhal. 

Příjemně strávené dopoledne i část odpoledne bylo ještě umocněno tím, že při této akci došlo k propojení generací- na hřišti  

probíhal trénink mladých fotbalistů z ústí nad Labem, který přítomní  se zájmem sledovali a mladí zase obdivovali výrobky 

seniorů a zdravotně postižených. Ke spokojenosti a dobré náladě všech přítomných přispělo i občerstvení.  

Spokojení  účastníci se pak  se svými výrobky, z nichž každý byl originální, se spoustou zážitků , dobrou náladou a se 

zjištěním, že při tvorbě zapomněli na své bolesti a starosti,  rozjeli do svých domovů s velikým přáním, aby se podobné akce 

opakovaly.  

Příjemným zjištěním pro všechny bylo to, že to nebyl promarněný čas, ale naopak všichni zúčastnění si dokázali, jak jsou 

šikovní, mají výborné nápady a fantazii, zlepšili si motoriku prstů a společně dohromady si užili dobrou zábavu . Všichni se  

těší na příští společné setkání. 

 

   
                                                               

 



 

 

 

 

INFORMACE ZE SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OBLASTI 

 
LIDEM SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NEJVÍC CHYBÍ PENÍZE A DOSTUPNÁ 

ZDRAVOTNÍ PÉČE 

Mezi obyvateli Česka je zhruba 13 % osob se zdravotním postižením. Jde o 1 mil. 152 tis. lidí, kteří jsou kvůli svým 

zdravotním problémům dlouhodobě omezeni v běžných činnostech, nebo i jejich zdravotní stav jako dlouhodobě 

nepříznivý posoudil lékař. Většině z nich činí potíže obyčejné každodenní aktivity, jako je dopravit se, kam potřebují, 

nakupovat nebo vykonávat běžné domácí práce. 

Bez pomoci jiné osoby není 9 % z nich schopno připravit si jídlo nebo se dostat ven z domu a pohybovat se samostatně po 

okolí. „Pomoc druhé osoby chybí desetině lidí se zdravotním postižením, tedy 117 tisícům osobám. Přestože více než polovina 

osob se zdravotním postižením má někoho, kdo jim pomáhá, ne vždy je tato pomoc dostatečná,“ uvádí Marek Rojíček, 

předseda Českého statistického úřadu. Pomáhající osoby jsou z drtivé většiny příbuzní, ať už bydlí s člověkem se zdravotním 

postižením ve stejné domácnosti nebo za ním dochází. Poměrně často se v pomoci svému příbuznému se zdravotním 

postižením střídá více členů rodiny nebo pomoc zajišťuje zároveň i pečovatelská služba, sestra domácí péče apod. 

 „Zdravotní postižení většinu osob omezuje v možnostech vykonávat své záliby a volnočasové aktivity a 30 % z nich také v 

navazování a udržování vztahů s druhými lidmi, blízkými a rodinou. Téměř stejně, 27 % osob, pociťuje také omezení v zapojení 

se do společenských, kulturních či náboženských aktivit,“ upozorňuje Helena Chodounská, vedoucí oddělení statistiky 

vzdělávání, zdravotnictví, kultury a sociálního zabezpečení ČSÚ. Lidé se zdravotním postižením poměrně často (z 39 %) 

udávají, že jim nic výrazně nechybí, ať je to již dáno relativně méně závažným  postižením nebo díky pozitivnímu životnímu 

postoji. Nicméně 31 % z nich uvedlo, že jim vzhledem ke zdravotním potížím chybí finance a 23 % chybí dostupná zdravotní 

péče či vhodná léčba. Každý osmý (12,5 %) také uvedl nedostatečnou podporu ze strany státu a veřejných institucí. 

„Potřeby osob se zdravotním postižením se v různých věkových skupinách liší, a tak zatímco mladší pociťují palčivěji 

nedostatek peněz a pracovního uplatnění, starším více chybí bezbariérovost v domácím prostředí i ve veřejném prostoru. 

Dostupná zdravotní péče chybí oběma těmto skupinám stejnou měrou,“ doplňuje Markéta Pištorová z odboru statistik rozvoje 

společnosti ČSÚ. 

Skupina osob se zdravotním postižením je velmi různorodá jak s ohledem na věk, rodinný stav, vzdělání, příčinu zdravotního 

postižení, tak i jeho druh. Více než v celkové populaci jsou zde zastoupeni lidé svobodní, a častěji se jedná o osoby s nižším 

vzděláním. Tři čtvrtiny představují lidé starší 55 let a osoby nad 75 let tvoří 30 %, přičemž v tomto věku má nějaké zdravotní 

postižení už 45 % lidí. 

  

Novela zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním 

postižením definitivně schválena 

Vážení přátelé, 

ve středu 14. 8. 2019 schválil Senát novelu zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. 

Návrh novely připravila NRZP ČR. Dopracován byl ve spolupráci s legislativou MPSV ČR a s legislativou Poslanecké 

sněmovny. Předkladatelem návrhu zákona byla skupina poslanců v čele s panem poslancem Vítem Kaňkovským. 

Novela zákona rozšiřuje spektrum diagnóz o další skupiny onemocnění osob, které sice nemají těžké postižení nosného či 

pohybového aparátu, ale jejich mobilita je výrazně narušena jejich závažnými interními chorobami. Konkrétně se jedná o 

pacienty s těžkým postižením srdce, s těžkým plicním onemocněním či se závažným postižením cév dolních končetin. 



Všechna tato onemocnění v pokročilém stadiu výrazným způsobem snižují mobilitu člověka, a to v některých případech ještě 

hůř než u osob, které mají poruchu nosného či pohybového aparátu. 

Jedná se především o tato těžká zdravotní postižení interní povahy: ischemická choroba dolních končetin, chronická žilní 

nedostatečnost, lymfedém dolních končetin ve stupni III., nezhojený defekt jedné nebo obou dolních končetin, Charcotova 

neuropatická osteooarthropatie jedné nebo obou končetin s nestabilitou nebo funkční deformitou nohy, srdeční selhání u 

čekatelů na transplantaci srdce, implantace dlouhodobých podpor oběhu, srdeční selhání s klidovými formami dušnosti a další 

srdeční selhání ve funkční třídě NYHA III., těžká vleklá plicní nemoc vedoucí k respirační nedostatečnosti s oxygenoterapií a 

těžká vleklá plicní nemoc vedoucí k respirační nedostatečnosti, pro kterou je poskytována domácí neinvazivní ventilační 

podpora. Dále se rozšiřuje okruh osob s nárokem na přiznání příspěvku na kompenzační pomůcku o anatomickou ztrátu 

horních končetin na úrovni obou zápěstí a výše nebo vrozené či získané vady obou horních končetin s úplnou ztrátou základní 

funkce obou rukou. 

Novela zákona dále zvyšuje příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných při žádostech o příspěvek na nákup 

motorového vozidla. Nová úprava stanoví, že „(5) Výše příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného na pořízení 

motorového vozidla činí: 

a)         200000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných nižší nebo roven šestnáctinásobku částky 

životního minima jednotlivce nebo životního minima společně posuzovaných osob podle zákona o životním a existenčním 

minimu9) nebo je-li tento příspěvek poskytován nezletilé osobě, 

b)        180000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než šestnáctinásobek částky životního 

minima uvedeného v písmenu a), avšak nižší nebo roven sedmnáctinásobku této částky, 

c)         160000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než sedmnáctinásobek částky životního 

minima uvedeného v písmenu a), avšak nižší nebo roven osmnáctinásobku této částky, 

d)        140000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než osmnáctinásobek částky životního 

minima uvedeného v písmenu a), avšak nižší nebo roven devatenáctinásobku této částky, 

e)        120000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než devatenáctinásobek částky životního 

minima uvedeného v písmenu a), avšak nižší nebo roven dvacetinásobku této částky, 

f)         100000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než dvacetinásobek částky životního 

minima uvedeného v písmenu a).“.“. 

Zákon nyní půjde k podpisu panu prezidentovi. Domníváme se, že zde by neměl být žádný problém a zákon by měl být bez 

problémů podepsán. Zákon bude platný od 6 kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení. To znamená po uveřejnění 

ve Sbírce zákonů. MPSV ČR připraví ještě novelu vyhlášky č. 388/2011 Sb., kterou se výše uvedený zákon provádí. Budou 

tam nově definovány některé pomůcky. NRZP ČR by měla být u přípravy této vyhlášky. 

NRZP CR NESOUHLASÍ SE SNÍŽENÍM POČTU NEMOCNIC 

Vážení přátelé, 

  NRZP ČR  se zapojila do akce 13 organizací, které poskytují zdravotní a sociální péči, zastupují zaměstnance zdravotnictví     

a sociální péče a samozřejmě občany a pacienty. Tyto organizace se spojily ve snaze ukončit pokračující krizi ve zdravotnictví 

a řešit existující problémy.  

 

Jednou z motivací NRZP ČR ke společné akci bylo především to, že se opět hovoří o redukci sítí nemocnic. Tak jako před        

6 lety se uvažuje o tom, že by bylo zrušeno několik desítek nemocnic a celá síť nemocnic by se tak významně naředila              

a samozřejmě by se zhoršila dostupnost zdravotní péče. NRZP ČR požaduje, aby běžnou zdravotní péči měl pacient i nadále 

dostupnou v blízké nemocnici. Chceme zachovat kontakt pacienta se svou rodinou a případně s pečující osobou, pokud se 

jedná o osobu se zdravotním postižením, která není schopna si zajistit sama základní péči.  

NRZP ČR v současné době jedná s MZ ČR o metodickém pokynu, který by umožnil, aby v organizačních řádech nemocnic 

byla organizační opatření, která by umožnila pečujícím osobám pravidelné docházení do nemocnic a poskytovat některé úkony 

osobám, o které pečují. Považujeme to za zásadní věc, protože víme, že lidé se zdravotním postižením se brání odchodu do 

nemocnic právě proto, že nebudou mít tuto péči dostupnou, bez které se však neobejdou. Není to proto, že nemocnice by péči 

nechtěly poskytovat, ale současný personální stav v nemocnicích takovou péči neumožňuje.  



NRZP ČR proto nemůže souhlasit s úvahami o redukci počtu nemocnic, protože delší dojíždění rodinných příslušníků               

a pečujících osob by prakticky znemožnilo poskytování výše uvedeného modelu péče. 

 Věříme, že při jednání s vládou a ministerstvem zdravotnictví obhájíme tuto myšlenku. Počet nemocnic v ČR není vůbec 

předimenzován. Rakouská republika je co do počtu obyvatel podstatně menší než Česká republika, ale má asi o 80 nemocnic 

více. Jsou to menší zařízení, která jsou však dostupná nejbližšímu okolí a existuje bezprostřední kontakt nejbližší rodiny             

s pacientem. Myslíme si, že to je ten správný model, který umožňuje blízký kontakt pacientů se svými nejbližšími                     

a případnými pečovateli. Takové vědomí pospolitosti s rodinou má samozřejmě i lepší léčebné výsledky. 

 

NÁVRH ZMĚNY ZPŮSOBU FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

Vážení přátelé,  

 

posíláme vám velmi stručnou informaci o novém návrhu financování sociálních služeb, který bude součástí rozsáhlejší novely 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. V současné době je na kulatých stolech projednávána rozsáhlejší novela 

financování sociálních služeb, ale domníváme se, že tyto základní body, které jsme vybrali, jsou důležité. Ještě není 

paragrafované znění zákona.  

Předpokládané předložení novely zákona pro projednání ve vládě se předpokládá v měsíci listopadu letošního roku. 

Připomínkové řízení k návrhu novely zákona by nemělo být zkrácené a mělo by se uskutečnit asi na přelomu měsíce září          

a října. Zásadní změnou, kterou ministerstvo chystá je způsob financování sociálních služeb. Ministerstvo bude poskytovat 

dotace jako mandatorní výdaj, bude zajišťovat jednotný informační systém a bude dohlížet nad systémem financování 

sociálních služeb. Ministerstvo zároveň bude stanovovat jednotné způsoby výpočtu dotace, optimální personální standard a ve 

spolupráci s kraji, bude vytvářet optimální síť sociálních služeb 

.Poskytovatelé sociálních služeb budou podávat nově žádost o dotaci na nadcházející 3 roky. Budou muset tedy jinak plánovat 

náklady sociálních služeb, nicméně to bude vyváženo mandatorní dotací, která umožní lépe plánovat lidské a další zdroje. Dále  

budou postupovat podle nových pravidel financování sociálních služeb. Sociální služby, které již byly do platnosti zákona 

zařazeny do krajské sítě, nebudou muset podle nových podmínek vstupovat do krajské či národní sítě. Cílem navrhované 

úpravy v předmětných oblastech je hlavně další transparentnost celého procesu a zajištění maximální stability celého systému.  

Návrh si klade za cíl především odstranění nejistoty poskytovatelů sociálních služeb, ale i krajů jako správců sítě v souvislosti 

s jednoletou a nenárokovou povahou financování. Tedy v návrhu zákon stanoví nárokovost dotace ze státního rozpočtu a 

současně tříleté období, na kterou bude dotace poskytována. Aby takový krok byl možný, je zapotřebí proces dotačního řízení 

poněkud pozměnit. MPSV potřebuje znát částku, která bude nároková, nejen jako podklad pro návrh státního rozpočtu, ale i 

pro rozpočtový výhled, který se sestavuje na 3 roky. Systém zavádí víceletý systém financování. Již dnes je víceleté 

financování umožněno v souladu s rozpočtovými pravidly. Děje se tak např. v rámci Operačního programu zaměstnanost. 

Nově se tedy navrhuje, aby stát krajům poskytl rozhodnutí o přidělení dotace na 3 následující roky. S tím souvisí i nutná změna 

procesu dotačního řízení. Žádost kraje musí být rozpočtována nikoliv na jeden, ale na tři roky, v souladu se střednědobým 

plánem rozvoje sociálních služeb, který je sestaven také na dobu tří let.  

Aby nedocházelo k „zakonzervování“ krajských sítí sociálních služeb na tři roky, může kraj požádat i o finanční prostředky na  

sociální služby, které v souladu se střednědobým plánem kraje, mají v průběhu těchto třech let teprve vzniknout. Zde bude 

muset kraj jasně popsat o jaké druhy, kapacity či úvazky se jedná, včetně rozpočtu a požadavku na státní rozpočet. 

 Dále bude umožněno podat i mimořádnou žádost o dotaci v případě, že Vláda ČR rozhodne v průběhu třech let k navýšení 

platů nebo dalších složek platu. Zde bude muset kraj podat novou žádost, opět s vyčíslením požadavku na dofinancování. 

Tímto bude odstraněn problém, který se děje v předchozích 5 letech, kdy vláda schválila v průběhu roku navýšení platů, 

nicméně toto nebylo zahrnuto v návrhu státního rozpočtu.  

Vážení přátelé, jakmile budeme mít první návrh znění novely zákona, tak vám jej hned rozešleme, abyste nám mohli poslat 

vaše připomínky, které bychom uplatnili v rámci vnějšího připomínkového řízení. 

 Přeji vám všechno dobré. S pozdravem Mgr. Václav Krása předseda NRZP ČR (převzato z materiálů NRZP ČR,zpracovala L. 

Hrušková) 



  

INFORMACE O ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVNÁCH 

VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA (201) 
 

Každý pojištěnec VoZP může ročně vyčerpat 3 příspěvky 
 

DÍTĚ           max. celkem 4 000,-  

FIXNÍ ROVNÁTKA        1 500,- 

OČKOVÁNÍ- PAPILOMAVIRY       1 500,- 

OČKOVÁNÍ – INFEKCE                      1 000,- 

ŠKOLNÍ POBYTY           500,- 

CVIČENÍ A REGENERACE          500,- 

PLAVÁNÍ            400,- 

DENTÁLNÍ HYGIENA           400,- 

ZUBNÍ PREVENCE – pečetění fisur         300,- 

SPORTOVNÍ PROHLÍDKA          250,- 

VITAMÍNY            200,- 

 

ŽENA                max. celkem 1 800,-  

PREVENCE RAKOVINY PRSU         800,- 

OČKOVÁNÍ           500,- 

CVIČENÍ A REGENERACE         500,- 

PLAVÁNÍ           400,- 

DENTÁLNÍ HYGIENA          400,- 

VYŠETŘENÍ KOŽNÍCH ZNAMÉNEK        400,- 

ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ          400,- 

PREVENCE RAKOVINY STŘEVA        150,- 

 

MUŽ          max. celkem 1 400,-  

CVIČENÍ A REGENERACE         500,- 

OČKOVÁNÍ           500,- 

PLAVÁNÍ           400,- 

DENTÁLNÍ HYGIENA          400,- 

VYŠETŘENÍ KOŽNÍCH ZNAMÉNEK        400,- 

ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ          400,- 

PREVENCE RAKOVINY STŘEVA        150,- 

 

MAMINKA              max. celkem 2 500,-                                                                                        

PREVENCE V TĚHOTENSTVÍ       1 000,- 

POMŮCKY PRO MIMINKO       1 000,- 

CVIČENÍ A REGENERACE          500,- 

OČKOVÁNÍ            500,- 

PLAVÁNÍ            400,- 

DENTÁLNÍ HYGIENA           400,- 

VITAMÍNY V TĚHOTENSTVÍ          200,- 

 

SENIOR       max. celkem 1 400,- 

CVIČENÍ A REGENERACE         500,- 

OČKOVÁNÍ           500,- 

PLAVÁNÍ           400,- 

DENTÁLNÍ HYGIENA          400,- 

VYŠETŘENÍ KOŽNÍCH ZNAMÉNEK        400,- 

KLOUBNÍ VÝŽIVA          300,- 

 

DÁRCE       navíc k ostatním příspěvkům 

KAŽDÝ 3. ODBĚR KRVE         300,- 

STŘÍBRNÁ JANSKÉHO MEDAILE za 20 odběrů                    500,- 

ZLATÁ JANSKÉHO MEDAILE za 40 odběrů                 1 000,- 

ZLATÝ KŘÍŽ ČČK (80, 120, 160 odběrů)                               2 000,- 

PŘI DOSAŽENÍ 200 ODBĚRŮ                   2 000,- 

PLAKETA DAR KRVE – DAR ŽIVOTA ( 250 odběrů)                2 000,- 



ODBĚR KOSTNÍ DŘENĚ                   3 000,- 

 

5 RAD, 

JAK ČERPAT PŘÍSPĚVKY Z PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ 

 

1. SCHOVEJTE SI DOKLAD 
2. ŽÁDOST SI STÁHNĚTE NA WEBU 

3. NANEJVÝŠ TŘI PŘÍSPĚVKY V JEDNOM ROCE (s výjimkou odměn pro dárce krve) 

4. POZOR NA LHŮTU 90 DNŮ 

5. VYBERTE SI: NA ÚČET, NEBO SLOŽENKOU 

 

NA DOVOLENOU V KLIDU         rodina má u VoZP na cestovní pojištění 20 % SLEVU 

 

 

KLIENTSKÝ PORTÁL         na adrese http://mp.vozp.cz.     

OSOBNÍ ÚČET 

PŘEHLEDY 

ŽÁDOST O VYDÁNÍ PRŮKAZU POJIŠTĚNCE 

BEZDLUŽNOST 

 

Návod na registraci do Klientského portálu na adrese www.vozp.cz/portal. 

 

 

MOBILNÍ APLIKACE ZDRAVÍ NA KLIK        

VÝPIS Z OSOBNÍHO ÚČTU 

SOS VOLÁNÍ 

PRŮKAZ POJIŠTĚNCE 

PŘEHLEDY PLATEB 

ZDRAVOTNÍ KALENDÁŘ 

VYHLEDAT LÉKAŘE V OKOLÍ 

 

Vše o instalaci mobilní aplikace a přihlášení na www.vozp.cz/zdravinaklik. 

 

BENEFIT KLUB           

BeneFit klub VoZP je program dalších slev a výhod pouze pro registrované členy nad rámec  

programů prevence. 

 

Členská karta s kódem 

Výhody v E-SHOPECH 

 

Dostupné z: https://www.vozp.cz/ 

 

 

OBOROVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA (207) 
 

PŘÍSPĚVKOVÉ PROGRAMY PRO DĚTI A MLÁDEŽ        
    

OZDRAVNÉ POBYTY V CHORVATSKU      

KREDIT NA OČKOVÁNÍ         300,- 

DĚTSKÉ ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ DO 1 ROKU          ZDARMA 

STOP KOUŘENÍ                    4 000,- 

 

 PŘÍSPĚVKOVÉ PROGRAMY PRO DOSPĚLÉ          

    

OČKOVÁNÍ           300,- 

KOUŘENÍ                                  4 000,- 

PŘÍSPĚVKY PRO ONKOLOGICKY NEMOCNÉ                 3 000,- 

BEZPLATNÉ PREVENTIVNÍ PROGRAMY -   STOP rakovině psu 

http://www.vozp.cz/portal
http://www.vozp.cz/zdravinaklik
https://www.vozp.cz/


          -   STOP rakovině kůže 

          -   STOP infarktu 

          -   STOP rakovině ledvin a nádorů břišních orgánů 

          -   STOP osteoporóze 

          -   STOP rakovině prostaty 

          -   STOP rakovině prostaty 

          -   STOP rakovině dutiny ústní 

MAMINKY A NOVOROZENCI            

KREDIT VE VÝŠI NA OČKOVÁNÍ      1 300,- 

 (nehrazené z veřejného zdravotního pojištění)        

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ NOVOROZENCI                           ZDARMA 

             ( do 1 roku ) 

PŘÍSPĚVEK NA KOUŘENÍ       4 000,- 

 

 

PŘÍSPĚVEK PRO DÁRCE         

AKTIVNÍ DÁRCI PLNÉ KRVE A KREVNÍ PLAZMY, KTEŘÍ V ROCE 2019  1 000,- 

MINIMÁLNĚ 2X DAROVALI BEZPLATNĚ KREV       

DRŽITELÉ NOVÉ MEDAILE PROF. MUDr. JANA JANSKÉHO   2 000,- 

 NEBO ZLATÉHO KŘÍŽE ČČK  

DÁRCI KOSTNÍ DŘENĚ                     3 000,- 

DÁRCI ORGÁNŮ                   10 000,- 

VITAMÍNY               ZDARMA 

ČERPÁNÍ KREDITU NA VITAMINOVÉ DOPLŇKY A ZDRAVOTNÍ POMŮCKY, 

REKONDIČNÍ, REHABILITAČNÍ A POHYBOVÉ AKTIVITY, NA KOUŘENÍ, ROVNÁTKA,  

DENTÁLNÍ HYGIENA A STOMATOLOGICKÉ VÝROBKY, VYŠETŘENÍ KRVE 

 PRO REGISTR DÁRCŮ KOSTNÍ DŘENĚ, TEST NA ZJIŠTĚNÍ KREVNÍ SKUPINY,  

PREVENCE ZRAKU, NÁKLADY NA OČKOVÁNÍ 

 

PROGRAM SLEV A VÝHOD PRO – FIT s OZP  

 

Využití slev a výhod u vybraných smluvních partnerů. 

 

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ONLINE 

 

 

BENEFITY V ZAHRANIČÍ 

-lepší časová dostupnost péče pro pacienty se spánkovou apnoe 

-uzavřena smlouva o poskytování zdravotních služeb s Centrem pro dýchání a spánek  

v Saském Švýcarsku ve městě Sebnitz 
 

BONUSY VE VITAKARTĚ  

- kolik kreditů už ve VITAKARTĚ máte 

- zač lze kredity získat 

- programy, na které lze kredity využívat 

VITAKARTA přispívá na většinu očkování nehrazených z veřejného zdravotního pojištění,  

na plavání, na programy pro maminky a těhotné, na fitness, vitamíny, brýle, rovnátka, 

 antikoncepci 

 

Dostupné z: https://www.ozp.cz/ 

(zpracovala Ing. J. Vápeníková) 

ZAJÍMAVOSTI 

JAKÉ ZDRAVOTNÍ PŘÍNOSY NABÍZEJÍ KONKRÉTNÍ DRUHY OŘECHŮ A SEMEN? 

 
Pochutnání si na syrových semenech a ořeších dokáže vašemu tělu přinést ohromné zdravotní přínosy. Jedlá semena různých 

rostlin se liší velikostí a chutí, ale všechny mají společnou jednu věc: jsou plné vitamínů, minerálů, bílkovin, enzymů a 

zdravých olejů.  
 

https://www.ozp.cz/


Nejenže výborně potlačují hlad, ale navíc vás drží pryč od jídel rychlého občerstvení a zásobují tělo potřebnými látkami, které 

bojují s mnoha civilizačními chorobami. 
 

Někteří atleti dokonce někdy vynechají i tak propagované energetické nápoje a raději zvolí chia semínka, které jim doplní 

energii a udrží jejich trávicí systém v dobré kondici. 

Většina semínek obsahuje dnes tak populární omega-3 mastné kyseliny, které předcházejí onemocněním srdce a cév. 

Pojďme se nyní už ale podívat, jaké zdravotní přínosy nabízejí konkrétní druhy ořechů a semen. 
 

1) Chia semínka: chrání srdce a cévy, pomáhají při hubnutí, dodávají energii, chrání před cukrovkou a snižují bolesti kloubů 
 

2) Konopná semínka: posilují imunitu, zlepšují zdraví kardiovaskulárního systému, výborný zdroj bílkovin, zlepšují kvalitu 

pokožky a chrání před rakovinou 
 

3) Jadérka z granátového jablka: bohatý zdroj antioxidantů, zlepšují okysličení krve (potlačují anémii), snižují riziko 

rakoviny, zmírňují záněty při artritidě a snižují riziko onemocnění srdce 
 

4) Lněná semínka: úleva od bolestí břicha, protizánětlivé, stabilizují hormony v těle, snižují symptomy menstruace a 

menopauzy, snižují riziko rakoviny prsu a prostaty 
 

5) Dýňová semínka: dobrý zdroj vitamínů B, potlačují depresi, zlepšují náladu, předcházejí tvorbě ledvinových kamenů, ničí 

střevní parazity 
 

6) Meruňkové jadérka: předcházejí a léčí rakovinu, snižují revmatické bolesti, snižují vysoký krevní tlak, brání chřipce a 

nachlazení, zlepšují kvalitu vlasů 
 

7) Sezamová semínka: snižují cholesterol, předchází vysokému krevnímu tlaku, poskytují úlevu při bolestech revma a 

artritidy, chrání játra, dobrý zdroj vápníku a hořčíku (prevence osteoporózy) 
 

8) Slunečnicová semínka: snižují sílu astmatu, snižují krevní tlak, předcházejí migrénám, snižují riziko srdečního infarktu a 

mozkové mrtvice 
 

9) Kmín: pomáhá při zažívacích potížích, antiseptický, posiluje funkci jater, léčí astma a artritidu, posiluje imunitu 
 

10) Hroznová jadérka: předcházejí vysokému krevnímu tlaku, snižují cholesterol, zmírňují otoky po úrazech, zlepšují zrak 

při cukrovce, extrémně účinně ničí rakovinu, zlepšují hojení ran. 
 

11) Pistácie: pomáhají při hubnutí, snižují potřebu inzulinu při cukrovce, prevence rakoviny, snižují krevní tlak, pomáhají při 

revmatoidní artritidě. 
 

12) Lískové oříšky: zlepšují zdraví m systému, pomáhají při Alzheimerově chorobě, léčí revma, předcházejí rakovině a 

cukrovce 
 

13) Makadamové ořechy: snižují hladinu cholesterolu v krvi, snižují riziko cukrovky, pročišťují tlusté střevo, léčí anémii a 

chudokrevnost, zmírňují ranní nevolnosti 
 

14) Para ořechy neboli brazilské ořechy: snižují riziko rakoviny slinivky, snižují hladinu krevního cukru, předcházejí 

zvětšování štítné žlázy, prevence nemocí reprodukčních orgánů, prevence rakoviny 
 

15) Jedlé kaštany: zlepšují kontrolu glykémie, chrání mozek, zlepšují paměť, podporují zdraví střev, léčí anémii a podporují 

hubnutí 
 

16) Mandle: potlačují chuť k jídlu, podporují hubnutí, zlepšují zdraví kostí, podporují paměť, dobrý zdroj biotinu. 
 

17) Vlašské ořechy: protizánětlivé, předcházejí onemocněním srdce a cév, brání poškození jater, zlepšují zdraví a funkce 

mozku, prevence rakoviny prostaty a prsu 
 

18) Kešu oříšky: zlepšují zdraví srdce, snižují krevní tlak, prevence cukrovky, prevence očních kataraktu, podporují 

krvetvorbu. 
 

19) Pekanové ořechy: výborný zdroj vitamínů A, B a E, zdraví kardiovaskulárního systému, protirakovinné, podporují zdraví 

zubů a kostí, předcházejí kožních onemocněním 
 

20) Piniové oříšky: potlačují chuť k jídlu, zvyšují energii, zlepšují zdraví srdce, obsahují antioxidanty na zpomalení stárnutí, 

zlepšují zrak 

 



 

HISTORICKÁ PŘIPOMÍNKA 

ZAČÁTEK 2. Sv. VÁLKY 

Druhá světová válka byl globální vojenský konflikt, jehož se zúčastnila většina států světa. Tento konflilt se stal 

s více než 60 miliony obětí dosud největším a nejvíc zničujícím válečným střetnutím v dějinách lidstva. Válka 

v Evropě začala 1. září 1939, když nacistické Německo napadlo Polsko. Krátce poté vyhlásily Francie, Velká 

Británie a státy Commonwealthu Německu válku. 17. září napadl Polsko i Sovětský svaz. V Asii je za počátek 

druhé světové války považováno přepadení Číny Japonskem, které začalo již 7. července 1937. Konec války 

v Evropě nastal 8. května 1945 kapitulací Německa. Po americkém svržení atomových bomb na města Hirošima a 

Nagasaki kapitulovalo Japonsko 2. září téhož roku.  

Příčiny války bývají hledány v důsledcích ideologií a politických směrů, jako jsou nacionalismus a imperialismus. 

Podle některých historiků byla příčinou nespokojenost Německa s Versailleskou smlouvou, která měla prohloubit 

jeho pocit ponížení, a v dopadech velké hospodářské krize na přelomu dvacátých a třicátých let. Tyto vlivy 

zásadním způsobem oslabily mnoho evropských států, čímž umožnily vzestup nacismu (pod vedením např. Adolfa 

Hitlera), fašismu (pod vedením např. Benita Mussoliniho) a komunismu (pod vedením např. Josifa Vissarionoviče 

Stalina) a dalších totalitních států mimo Evropu.  

Německé invazi do Polska předcházela smlouva o neútočení se Sovětským svazem (SSSR), takzvaný Pakt 

Ribbentrop-Molotov, podepsaná 24. srpna 1939 (avšak datovaná o jeden den dříve, tedy 23. srpna 1939). Tímto 

paktem si tyto dva státy – mimo jiných ustanovení – rozdělily sféry vlivu. V důsledku toho byl de facto uvolněn 

prostor pro vojenskou expanzi obou stran. 17. září 1939, tedy šestnáct dní po německém útoku, zaútočil na Polsko 

také SSSR. V dalším průběhu událostí byl však 22. června 1941 Sovětský svaz sám přepaden Německem a jeho 

spojenci (tzv. Operace Barbarossa).  

Spojené státy americké, které už dříve poskytovaly některým Spojencům v počínající válce pomoc, vstoupily 

aktivně do války 7. prosince 1941 poté, co Japonsko udeřilo na jejich námořní základnu v Pearl Harboru.  

Druhou světovou válku provázely v dosud nevídané míře zločiny proti lidskosti, válečné zločiny a nehumánní 

zacházení s válečnými zajatci. Oproti všem dosavadním konfliktům bylo průběhem bojů podstatně zasaženo rovněž 

civilní obyvatelstvo, jež utrpělo obrovské ztráty. Příkladem genocidy se stal holokaust, kterému na základě 

nacistické rasové ideologie padlo za oběť šest milionů evropských Židů. Další milionové oběti byly ze strany 

slovanského obyvatelstva na územích východní fronty, kde bylo na 8 milionů civilních obětí. Civilní oběti podlehly 

nemocem a hladu vyvolanými válečnými operacemi německé a sovětské armády a masakrům nebo genocidě 

páchanými německými a sovětskými komandy na obsazených územích. Milionům obětí se podařilo předejít 

spojeneckými dodávkami nejen potravin do SSSR na základě Zákona o půjčce a pronájmu.
[1]

 Válečné úsilí 

pohlcovalo veškerý lidský, ekonomický, průmyslový a vědecký potenciál všech zúčastněných národů, lze tak 

hovořit o vedení totální války. Taktéž pohled na „civilizované metody válčení“ se v mnoha ohledech výrazně 

proměnil, neboť zatímco v roce 1940 demokratické státy v čele s Velkou Británií a USA odmítaly plošné nálety na 

nepřátelská města, posléze se k nim samy uchýlily.  

V samotném závěru války byla ustavena Organizace spojených národů, jejímž ústředním cílem byla prevence 

vzniku jakéhokoli dalšího podobného konfliktu. Po vítězství Spojenců se zrodily dvě vedoucí světové 

supervelmoci: Sovětský svaz a Spojené státy americké. Jejich stále větší vzájemný antagonismus vedl 

k bipolárnímu rozdělení světa a k počátku studené války, když Josif Stalin spustil napříč evropským kontinentem 

železnou oponu, která od sebe oddělila svobodný západní svět a komunistické státy ve Východní Evropě poddané 

Sovětům. Vedlejším efektem války byl také vzrůst požadavků na právo na sebeurčení mezi národy ovládanými 

koloniálními mocnostmi, což vedlo k akceleraci dekolonizačních hnutí v Asii a v Africe.  

Příčiny a předehra k válce 

Příčiny nového celosvětového konfliktu tkvěly v nespokojenosti s výsledky první světové války, která se kromě 

v řadě menších zemí zahnízdila především ve třech velikých mocnostech. Poražené Německo bylo podle 

versailleské smlouvy přinuceno vzdát se významné části svého dosavadního území ve prospěch vítězné Francie a 

obnoveného Polska. Smělo nadále udržovat jenom omezené vojenské síly a muselo se zavázat k platbám vysokých 

válečných reparací. Itálie, sice jeden ze států stojících na straně vítězů války, obdržela jenom nedostatečné území 

vzhledem k předchozím ztrátám na lidských životech a ztrátám materiálním, současně se cítila neuspokojena ve 
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svých velmocenských ambicích. Taktéž vítězné Japonsko neuspělo ve snaze posílit svoji kontrolu Číny a krom toho 

se domnívalo, že pro svůj další hospodářský rozvoj potřebuje kontrolu zdrojů surovin, které nemohlo získávat na 

svém prostorově omezeném ostrovním území (mj. ropu).  

V průběhu dvacátých let se demokratické mocnosti pokusily zabezpečit trvalost versailleského uspořádání Evropy 

diplomatickými kroky k zajištění stabilního míru. V roce 1920 byla proto vytvořena Společnost národů se sídlem v 

Ženevě (ve francouzsky mluvící části Švýcarska), jež měla fungovat jako fórum, na němž by národy mírovým 

způsobem urovnávaly svoje spory. O pět let později byly v rovněž švýcarském Locarnu sjednány dohody, jimiž 

byla poskytnuta záruka trvalosti německo-francouzské hranice. Také případné územní spory mezi Německem a 

jeho východními sousedy měly být řešeny rozhodčím řízením (arbitráží). V roce 1928 byl nadto uzavřen Briandův–

Kelloggův pakt, který všem účastenským státům zakazoval vedení útočné války.  

 

Mírové snahy však dostaly povážlivé trhliny jednak obnoveným izolacionismem Spojených států amerických, 

především však rozmachem různých totalitních režimů. K tomu výraznou měrou přispěla velká hospodářská krize, 

jež měla po roce 1929 devastující vliv na světové hospodářství. Již předtím vedla Ruská občanská válka 

k vytvoření komunistického Sovětského svazu, v němž se po Leninově smrti v roce 1924 chopil moci Josif Stalin. 

Po pochodu na Řím v roce 1922 převzal vládu v Itálii Benito Mussolini, jenž zde vytvořil první fašistickou 

diktaturu světa. Rostoucí vliv armády na císařskou vládu v Japonsku vedl k nastolení výbojného militaristického 

režimu. Po mukdenském incidentu obsadilo Japonsko v roce 1931 Mandžusko, které přeměnilo ve svůj loutkový 

stát.  

Ekonomický rozvrat země na počátku třicátých let a již se projevující expanzionistické tendence v Německu měly 

za následek vzestup Adolfa Hitlera, vůdce nacionálních socialistů (NSDAP), který sliboval německému národu 

zrušení versailleské smlouvy a zajištění „životního prostoru“ na Východě (Lebensraum). 30. ledna 1933 byl Hitler 

jmenován říšským kancléřem, načež během několika málo měsíců realizoval skutečnou nacistickou revoluci. 

V roce 1935 byla v Německu obnovena branná povinnost, čímž bylo urychleno obnovení německé armády 

(Wehrmacht), a rovněž bylo připojeno Sársko. V témže roce napadla Itálie za blahovolného přihlížení Společnosti 

národů Habeš, tj. dnešní Etiopii, kterou po vítězné italsko-etiopské válce okupovala. V naprostém rozporu se 

smlouvami z Versailles a Locarna remilitarizoval Hitler v březnu 1936 Porýní. Francie a Velká Británie se však 

zdržely jakýchkoli protiakcí.  

V červenci roku 1936 vypukla španělská občanská válka. Nacionalistické síly fašistického generála Francisca 

Franca se postavily proti španělské vládě vedené levicovými republikány, která byla podporována Sovětským 

svazem a tzv. mezinárodními brigádami. Franco v tomto krvavém střetu, při kterém byly páchány zločiny proti 

civilistům jako bylo bombardování Guerniky, zvítězil po třech letech válčení za pomoci Hitlerova Německa 

a Mussoliniho Itálie.  

V říjnu 1936 vytvořily Německo a Itálie tzv. Osu Berlín-Řím. O měsíc později sjednaly Německo a Japonsko 

protisovětské spojenectví, nazvané pakt proti Kominterně, čímž vznikla Osa Berlín–Řím–Tokio. V červenci 1937 

napadlo Japonsko Čínu, čímž započala druhá čínsko-japonská válka. Čínští nacionalisté a komunisté válčící proti 

sobě uzavřeli mír, aby společně čelili cizím útočníkům. I přesto Japonci brzy dobyli Šanghaj, Nanking, kde byl 

spáchán masakr civilního obyvatelstva, a nejprůmyslovější oblasti na severovýchodě země.  

 

Hitlerův expanzionizmus v Evropě vedl 12. března 1938 k tzv. anšlusu Rakouska, tedy připojení tohoto malého 

státu k Německé říši, proti čemuž Británie a Francie, přes své znepokojení německým postupem a stále se 

stupňujícím zbrojením, nijak nezasáhly.  

12. září 1938 pohrozil Hitler Československu válkou, pokud by Německu nebylo vydáno československé 

pohraniční území obývané sudetskými Němci. Toto vyvolalo v českém pohraničí puč organizovaný 

Sudetoněmeckou stranou. Československá armáda sice tento puč potlačila, ale od 19. září začaly proti 

Československu útočit jednotky Sudetoněmeckého Freikorpsu vyzbrojovaného Německem. Datum začátku této 

teroristické kampaně bylo pozdější československou exilovou vládou v Londýně určeno jako datum, kdy 

Československo vstoupilo do válečného stavu s Německem.
[2]

 Britský premiér Neville Chamberlain mezitím 

inicioval rozhovory, jež vyvrcholily 29. září 1938 přijetím mnichovské dohody. V ní bylo Československo 

donuceno k odstoupení Sudet výměnou za Hitlerův příslib, že nezabere žádné další československé území. 

Důsledkem této dohody byl nucený odchod Čechů, Židů a německých odpůrců Adolfa Hitlera do okleštěného 

Československa. Chamberlain věřil, že dosáhl „míru pro naši dobu“. Nicméně neuplynulo ani šest měsíců, když 

15. března 1939 obsadil Wehrmacht zbytek Československa, jenž byl přeměněn v Protektorát Čechy a Morava. Již 

o den dříve vyhlásil svoji nezávislost slovenský štát, jenž se stal v čele s Jozefem Tisem německým satelitem. 
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Pobouřeni touto novou agresí a Hitlerovými výhrůžkami vůči Polsku kvůli Gdaňsku se Britové a Francouzi zaručili 

za polskou nezávislost. Vzájemná nedůvěra mezi Stalinem a západními demokraciemi nakonec přispěla ke sjednání 

paktu Ribbentrop-Molotov, v němž se Německo a SSSR 23. srpna 1939 zavázaly k oboustranné neutralitě. 

V tajném dodatku k této smlouvě si tyto dvě velmoci navíc – jak se později ukázalo, na krátkou dobu – mezi sebou 

rozdělily Polsko a velkou část východní Evropy.  

Už v noci z 25. na 26. srpna došlo k prvnímu ozbrojenému střetu na území Evropy. Byl jím takzvaný Jablunkovský 

incident, německo-polská přestřelka v Mostech u Jablunkova.
[3] 

Přepadení Polska 

.Druhá světová válka začala 1. září 1939 německým a slovenským útokem proti Polsku.
[4]

 Již v předchozích dnech 

provedli Němci několik fingovaných provokací, jako bylo přepadení vysílačky v Gliwicích příslušníky Abwehru 

v polských uniformách, které měly ospravedlnit jejich invazi. Třebaže polská armáda nebyla početně o mnoho 

slabší než Wehrmacht, svojí úrovní výzbroje a výstroje nepředstavovala pro útočníka rovnocenného soupeře. 

Polská vláda spoléhala na podporu Francie a Velké Británie, které v souladu s dřívějšími zárukami vyhlásily po 

marném vypršení ultimáta 3. září Německu válku.
[5]

 Vlastní vojenský útok byl zahájen bombardováním města 

Wieluń. Německá Luftwaffe ihned poté zaútočila proti polským vojenským a komunikačním cílům. Sotva po 

čtyřech dnech bojů prolomila dvě velká německá vojenská uskupení, útočící z Pomořanska a ze Slezska, polskou 

obrannou linii. Rychle se pohybující německé pancéřové a motorizované divize vyrazily vstříc Varšavě a Brestu, v 

čemž jim těžkopádná polská pěchota nedokázala zabránit. Západní novináři použili k popisu tohoto nového 

způsobu vedení boje termínu Blitzkrieg („blesková válka“).  

Mezi 8. až 10. září se Němci přiblížili ze severu a jihu k Varšavě, avšak polské divize sevřené v Poznani, západně 

od Varšavy, podnikly rozhodný protiútok. 17. září překročila sovětská Rudá armáda polské východní hranice
[6]

 a v 

tentýž den byla Varšava zcela obklíčena Němci. Po dalších jedenácti dnech bojů a intenzivního dělostřeleckého a 

leteckého bombardování obležené polské hlavní město kapitulovalo. V té době byla prakticky celá země v rukou 

Němců a Sovětů, pouze izolované kapsy vytrvávaly v odporu, jenž trval do 6. října. Po završení bojů si Němci a 

Sověti rozdělili svoji kořist: západní území Polska byla začleněna do Říše, zatímco východní Polsko se stalo 

součástí Sovětského svazu. Střední Polsko bylo přeměněno v Generální gouvernement okupovaný Němci.  

(převzato z Wikipedie) 

 

 

 

 

 

 

 

BLAHOPŘEJEME 

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