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Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. děkuje 

všem, kteří v r. 2019 podpořili činnost organizace 

finančně, věcnými dary , dobrovolnickou pomocí a svou 

účastí na pořádaných  aktivitách a přejeme všem  

krásné prožití vánočních svátků a do Nového roku 2020  

vše jen to dobré, hodně zdraví a spokojenosti. 

 

 

 

 

CO PŘIPRAVUJEME 

 

Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. Vás zve na: 

• Aromaterapie- povídání o tom, co je aromaterapie a jak ji můžeme využít ke zlepšení svého zdravotního 

stavu  se uskuteční 14. listopadu 2019 od 13. 00 v prostorách Senior klubu v Komunitním centru, Školní 

2213 Česká Lípa 



• Jaká jsou práva pacientů? – přednáška „ Ombudsmana pro  zdraví „ MgA.  Kateřiny Havelkové 

proběhne   18. listopadu od 15. 30 hod. v Senior klubu, Komunitní centrum, Školní 2213, Česká Lípa 

• Předvánoční prodejní výstavu prací zdravotně postižených a seniorů, která se uskuteční ve dnech 25. 

-28. listopadu 2019 v prostorách Komunitního centra, Školní 2213 Česká Lípa. Součástí výstavy je i 

soutěž „O nejoriginálnější vánoční motiv“. Výrobky na výstavu můžete doručit do Komunitního centra 

v termínu 19.11. – 22. 11. 2019 (prosím kontaktujte nás na tel. 723594459,606503434, 606161859). 

Výstava bude otevřena: pondělí -10. 00 – 16. 30; úterý,středa – 9. 00 – 16. 30;                                      

čtvrtek – 9. 00 – 13. 00 

• Kurz znakového jazyka- probíhá každé úterý od 15. 00 hod. v Komunitním centru, Školní 2213 Česká 

Lípa 

• Arteterapie- setkávání při tvůrčí  činnosti probíhá každou středu od 13. 00 hod.  v Komunitním centru, 

Školní 2213 Česká Lípa 

• Cvičení jógy na židlích- pokračuje nadále každý čtvrtek od 14. 30 hod.  v Komunitním centru, Školní 

2213 Česká Lípa 

• Práce s PC pro začátečníky- zájemci se mohou hlásit na tel.723594459,606161859) Termín bude určen 

po vzájemné dohodě 

 

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH ČINNOSTÍ SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY A 

OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM FINANČNĚ PODPOŘIL LIBERECKÝ KRAJ A MĚSTO 

ČESKÁ LÍPA. 

 

MIKULÁŠSKÉ SETKÁNÍ 

Místní organizace tělesně postižených Česká Lípa zve všechny své členy a další zájemce na členskou schůzi a 

Mikulášské setkání, které se bude konat 4. prosince 2019 od 13. 00 hod. v prostorách Senior klubu, Komunitní 

centrum, Školní 2213 Česká Lípa. Členská schůze MO TP začíná ve 13. 00 hod. Na programu je Zpráva o činnosti 

organizace, plán  činnosti a rozpočet na r. 2020, Různé. Na čl.schůzi si můžete zaplatit členské příspěvky. 

Mikulášské setkání s hudebním doprovodem p. Hanžla začíná ve 14.00. Ti z Vás, kdo se budou chtít setkání 

zúčastnit, kontaktujte prosím E. Zemanovou-723594459 nebo Z. Zahrádkovou-606161859. 

CO SE NÁM POVEDLO 

Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. uspořádalos spolupráci s místní organizací tělesně postižených 

Česká Lípa rekondiční pobyt pro zdravotně postižené a seniory z Českolipska a Libereckého kraje v osvědčených 

prostorách penzionu Nový Mlýn ve Starých Splavech. Pro 38 účastníků byl díky podpoře města Česká Lípa 

připraven opravdu bohatý a hodnotný program. 

      Po společném příjezdu účastníků  následovalo ubytování a oběd. Po obědě seznámení s programem pobytu a 

režimem dne. Strava byla podávána 3x denně v pestrém výběru a dostatečném množství, kdo měl málo, mohl si 

přidat. 

     Během pobytu absolvovali všichni účastníci 3 klasické masáže(masérky H. Baculová, L. Hippmannová) ,  

pravidelně se dopoledne cvičilo na židlích (2 skupiny) a na karimatkách(1 skupina) pod odborným dohledem 

rehabilitační pracovnice P. Procházkové z Nového Boru. Připraveno bylo i cvičení a plavání v bazénu v hotelu 

Bezděz.(uskutečnilo se 2x, pak byl pro technickou poruchu bazén uzavřen). Během dne mohli účastníci dle svých 

možností a schopností absolvovat kondiční vycházky. Toho účastníci využívali hojně- konali nejen vycházky, ale 

vydávali se i na sběr hub a byli velice úspěšní. 



    Vedle cvičení a masáží byl pro účastníky připraven edukační program- přednášky- Sociálně právní minimum, 

Jak správně užívat léky, Bezpečnost seniorů a OZP, závislosti(2x)+ kulatý stůl k těmto problémům, Vliv 

infračerveného záření na lidský organismus(2x), Haptická interakce, Exekuce a jak jim čelit. Všechny tyto 

přednášky byly doprovázeny  dotazy posluchačů, které jim přednášející zodpověděli. 

   Po celou dobu pobytu  mohli účastníci využívat termoterapii na podložkách Amethyst Bio-mat a s pásy Poko 

Bio-Belt. Termoterapie probíhala od 8.00 do 21.00.  

   V sobotu odpoledne byla připravena muzikoterapie s tombolou a hudebním doprovodem p. Měkoty. Všem 

účastníkům se tento program velice líbil, protože si mohli nechat zahrát písničky dle vlastního výběru. 

   Další muzikoterapie proběhla 1. a 2. 10.  pod vedením  D. Hegerové. Všem zúčastněným se tento program velice 

líbil a už se těší na jeho pokračování co nejdříve.  

     Řada účastníků si volné chvilky zpestřovala společenskými stolními hrami a tak na konci pobytu byli vyhlášeni 

přeborníci v „prší, žolících, kanastě, člověče nezlob se, pexesu“. Své dovednosti ukázali účastníci i v malých 

sportovních hrách(hod granátem na cíl, šipky, hod ponožkou).  Do vědomostní soutěže „A-Z“ kvíz, která proběhla 

1. 10. večer,  se zapojily čtyři dvojice. Velkému zájmu se těšilo i paměťové cvičení „Bingo“, které se v průběhu 

pobytu uskutečnilo 3x.  

   Na závěr pobytu  obdržel každý z účastníků účastnický list a drobný dárek, drobnými cenami byli odměněni 

vítězové jednotlivých soutěží. 

   Všichni zúčastnění ocenili podporu města Česká Lípa, bez které by nebylo možné akci v takovémto rozsahu 

uskutečnit. Z dotazníků, které účastníci vyplnili vyplynulo, že takovéto pobyty jsou pro ně velice důležité, 

přispívají k jejich začlenění do kolektivu, k získání nových znalostí a vědomostí, posílení sebevědomí, navázání 

nových kontaktů a to vše vede k upevňování psychického i fyzického stavu klientů. Všichni se těší na pobyt 

v příštím roce. 

Podpora města Česká Lípa byla uvedena  na účastnických listech, diplomech a dalších materiálech, vydaných pro 

rekondici. 

 

NOVINKY ZE SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OBLASTI- ZPRÁVY Z NRZP ČR 

„Vážení přátelé, 
v odkaze pod textem vám posílám dopis paní náměstkyně ministra zdravotnictví doktorky Heleny Rögnerové, ve věci 

sníženého limitu pro započitatelné doplatky na léčivech, přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely.  
Jak jsme vás již informovali, tak od 1. 1. 2020 platí snížený limit výdajů na výše uvedené prostředky pro osoby, kterým byl 

přiznán invalidní důchod pro III. stupně invalidity a osoby, které jsou invalidní ve II. a III. stupni, ale důchod jim nebyl 

přiznán pro nesplnění doby pojištění.  
Limit pro výše uvedenou skupinu pojištěnců je 500,- Kč ročně. To znamená, že doplatky nad 500,- Kč ročně vám bude vaše 

zdravotní pojišťovna vracet. Pro uplatnění nároku je nezbytné, abyste svoji zdravotní pojišťovně doručili kopii rozhodnutí o 

přiznání invalidního důchodu III. stupně nebo kopii posudku o posouzení zdravotního stavu při uplatnění nároku u osob, které 

jsou ve II. a III. stupni invalidní, ale pro nesplnění délky pojištění jim invalidní důchod není vyplácen. Způsob doručení kopie 

dokumentu může být různý. Kopii můžete předat osobně, nebo ji můžete poslat poštou, nebo ji může zdravotní pojišťovně 

doručit vámi pověřená osoba. V případě osobního předání je žádoucí potvrzení o předání kopie dokumentu. Pojišťovny by 

vám mněly sdělit, že jste v evidenci osob, kterým platí snížený limit započitatelných doplatků na léčiva a potraviny pro 

zvláštní lékařské účely.  
Vážení přátelé, nezapomeňte předat toto potvrzení do konce letošního roku, abyste příští rok mohli hned od začátku uplatnit 

snížený limit.  
Přeji vám všechno dobré. Mgr. Václav Krása  předseda NRZP ČR“ 

 

 

 

 



Dopis od náměstkyně ministerstva zdravotnictvi Heleny Rognerové 

„Vážení, s účinností od 1. 1. 2020 dochází k rozšíření právní úpravy sníženého limitu pro tzv. započitateiné doplatky na léčivé 

přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely na osoby, kterým byl přiznán invalidní důchod pro III. stupeň invalidity, a 

osoby, které jsou invalidní ve II. stupni, ale důchod jim nebyl přiznán pro nesplnění doby pojištění. Vzhledem k množícím se 

dotazům ke způsobu dokládání této skutečnosti ze strany pojištěnců považuji za vhodné koordinovat způsob realizace jednotně 

u všech zdravotních pojišťoven. Vycházím především z dikce příslušných zákonných ustanovení a snahy o co nejmenší zátěž 

pro pojištěnce. Podle ustanovení § 16b odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, mimo jiné platí, že: „Pokud celková částka uhrazená 

pojištěncem nebo za něj jeho zákonným zástupcem za doplatky za předepsané ze zdravotního pojištění částečně hrazené léčivé 

přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, vydané na území České republiky, překročí v kalendářním roce... u 

pojištěnců, kteří jsou poživateli invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně a doložili tuto skutečnost kopií rozhodnutí o 

invalidním důchodu pro invaliditu třetího stupně, u pojištěnců, kteří bylí uznáni invalidními ve druhém nebo třetím stupni, 

avšak Invalidní důchod jim nebyl přiznán pro nesplnění podmínky doby pojištění podle zvláštního právního předpisu, a 

doložili tuto skutečnost kopií posudku o posouzení zdravotního stavu, a u pojištěnců starších 70 let, včetně kalendářního roku, 

ve kterém dovršili 70. rok věku, ve výši 500 Kč, je zdravotní pojišťovna povinna uhradit pojištěnci nebo jeho zákonnému 

zástupci částku, o kterou je tento limit překročen." Za účelem využití nižšího limitu na započitateiné doplatky ve výši 500 Kč 

musí být tedy zdravotní pojišťovně kopií příslušného dokumentu prokázáno, že pojištěnec skutečně spadá do příslušné 

kategorie osob. Co se týká formy rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu nebo posudku o posouzení zdravotního stavu, 

vyžaduje zákon jejich prostou kopii, nikoliv tedy ověřenou. Způsob doručení není blíže upraven a kopii dokumentu lze tedy 

zdravotní pojišťovně předat různými způsoby. Osobně ji může zdravotní pojišťovně doručit jak pojištěnec, tak -. -Í20 224 97 i ' 

i, e -"-o'•' kterákoliv jiná osoba, kterou pojištěnec zvolí. Využít lze pochopitelně i poskytovatele poštovních služeb, případně 

online předání, pokud to bude v konkrétním případě umožňovat informační systém zdravotní pojišťovny. V případě osobního 

předání je žádoucí, aby bylo doručující osobě předáno potvrzení o převzetí kopie dokumentu, kterým by mohla prokázat 

informování pojišťovny v hypotetickém případě sporu o to, zda nárok na snížení limitu doplatku skutečně vzniknul. V této 

souvislosti si Vás dovoluji zároveň požádat o to, aby byl pojištěnec na jeho žádost informován o tom, zda jej zdravotní 

pojišťovna eviduje jako osobu, pro kterou platí snížený limit tzv. započitatelných doplatků na léčivé přípravky. Pevně věřím, 

že aplikace nové právní úpravy v této oblasti nebude přinášet žádné zásadnější komplikace. V případě jakýchkoliv dalších 

dotazů se neváhejte obrátit na Ministerstvo zdravotnictví. S pozdravem Helena Rognerová  
 

 

Tisková zpráva 

Zástupci NRZP ČR byli přijati prezidentem ČR Milošem Zemanem. 

 

Dne 25. září 2019 v odpoledních hodinách přijal prezident České republiky Miloš Zeman na Pražském hradě zástupce 

NRZP ČR. Tématem jednání bylo již podruhé nedostatečné finanční zajištění občanů Slovenské republiky, kteří pobývají 

v jiných členských státech Evropské Unie a kteří jsou, zejména s ohledem na zdravotní stav a věk, odkázáni na pomoc 

druhých. Zástupci NRZP ČR se obrátili na pana prezidenta, aby již podruhé intervenoval u prezidentky Slovenské 

republiky, protože veškeré aktivity, které v této věci Česká republika vyvinula, nenalezly na straně Slovenské republiky 

odezvu. 

 

Dalším projednávaným tématem byly možnosti úhrady tzv. ,,bílého programu“(vozíky do sprch, sedačky do vany a další. 

Dosud byly tyto prostředky hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. MZ ČR a zdravotní pojišťovny trvají na tom, aby tyto 

prostředky byly hrazeny z MPSV ČR, prostřednictvím příspěvku na zvláštní pomůcku. NRZP ČR se domnívá, že nově 

navrhované řešení by bylo změnou k horšímu, oproti úhradě z prostředků zdravotního pojištění, která byla realizována do 

srpna letošního roku. NRZP ČR také vyjádřila obavy, že může dojít ke zhoršení v dostupnosti zdravotnických prostředků a se 

zhoršováním dostupnosti zdravotní péče. Informovali jsme pana prezidenta, že NRZP ČR prosazuje možnost docházky 

pečujících osob do zdravotnických zařízení za účelem usnadnění života pacientů s handicapem. Pečující osoby by mohly 

pomoci s běžnými úkony a tak částečně řešit nedostatek zdravotnických pracovníků v lůžkových zdravotnických zařízeních. 

Během jednání bylo zmíněno i téma liberalizace veřejné železniční dopravy. Problémy, které mohou nastat v souvislosti 

s liberalizací železniční dopravy, mohou negativně ovlivnit životy lidí se s níženou schopností pohybu a orientace, ale také 

seniory a maminky s kočárky. Tedy všechny osoby, které potřebují přístupné prostředí. 

Na závěr setkání poskytl pan prezident rozhovor pro časopis Mosty, který NRZP ČR vydává. 

 

 V Praze, dne 26. září 2019      Mgr. Sabrina Plisková, MPA 

 



PROJEKT K ZAMĚSTNÁVÁNÍ OZP 

„Vážení přátelé,  

NRZP ČR realizuje projekt "Nasedni na expres, směr pracovní kariéra", který je určen pro zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením. Tento projekt realizujeme společně s Českými drahami. 

 V současné době máme ještě jednu volnou pozici účastníka projektu. Je zcela jisté, že absolvent projektu získá 

zaměstnání v call centru Českých drah. Práce může být vykonávána i z domácnosti. 

 Prosím, abyste se co nejdříve přihlásili paní B. Miškovské, která je manažerkou projektu, a to na adresu 

b.miskovska@nrzp.cz. Podrobnosti najdete v letáku, který naleznete v odkaze pod textem.  

 Mgr. Václav Krása předseda NRZP ČR 

 

 

 

 

PŘÍLEŽITOST PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ NA POLOVIČNÍ ÚVAZEK S MOŽNOSTÍ 

PRÁCE Z DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM  

 

Projekt „Nasedni na expres směr pracovní kariéra“ 

Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009142 

Realizuje: Národní rada osob se zdravotním postižením ČR 

Doba trvání účasti v projektu: říjen 2019 – duben 2020 

Projekt je financován z Evropského Operačního Programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR 

Popis projektu: 

- Kurz odborný referent dopravy a přepravy 

V rámci projektu absolvují vybraní účastníci 15ti denní teoretický odborný kurz zaměřený na vzdělání pro budoucí odborné 

referenty dopravy a přepravy v Call centru Českých drah. Kurz bude probíhat pouze ve všední dny v Praze. Termín 7.-

31.10.2019 (pouze ve všední dny). Pozn. referent dopravy a přepravy Call centra neobvolává aktivně klienty, ale naopak 

zodpovídá dotazy klientů ČD, kteří potřebují poradit. 

- Praktická část přípravy na zaměstnání 

Proběhne ve spolupráci s Českými drahami v Praze. Účastníci budou docházet do Call centra ČD, kde získají praktické 

dovednosti potřebné k vykonávání pracovní pozice telefonický referent dopravy. Praktická část bude probíhat také pouze ve 

všední dny, 4 hodiny denně. Během praktické přípravy pobírají účastníci mzdový příspěvek 11 000 Kč měsíčně (hrubého). 

Termín listopad 2019 – leden 2020. 

Ubytování v Praze a cestovné z a do místa bydliště bude v rámci projektu propláceno. 

- Zaměstnání téměř naostro 

Po ukončení teoretické a praktické přípravy a po složení zkoušky dostanou účastníci možnost vykonávat práci odborného 

telefonního referenta z domova na poloviční úvazek. Technické vybavení je zajištěno. Během zaměstnání pobírají účastníci 

také mzdový příspěvek 11 000 Kč měsíčně. Termín únor – duben 2020. 

 

Po ukončení účasti v projektu získají absolventi (v případě zájmu) možnost trvalého zaměstnání u Českých drah na 

celý nebo poloviční úvazek s možností vykonávat pracovní činnost z domova. V případně zájmu v Call Centru v Praze. 

Platové podmínky dle mzdových tarifů Českých drah. 

 



Po celou dobu účasti v projektu bude účastníkům k dispozici pracovní poradce – kouč z Národní rady osob se 

zdravotním postižením ČR. 

Podmínky pro přijetí do projektu: 

- Trvalé bydliště kdekoli v ČR kromě Prahy 

- Status zdravotně znevýhodněné osoby nebo osoby se zdravotním postižením zařazené v 1 až 3 stupni pobírání 

invalidního důchodu 

- Chuť učit se něco nového a pracovat 

- Odvaha osamostatnění se a stanovený čas pobývat v Praze 

- Dobré komunikační dovednosti a psychická stabilita na práci v Call Centru 

- Vzdělání -  vyučení, střední škola s maturitou, vyšší odborné vzdělání nebo VŠ 

- Schopnost dojíždět do Prahy a pohybovat se po Praze MHD 

- Základní znalost jednoho cizího jazyka 

 

Pokud máte zájem o účast v projektu, nebo máte doplňující dotazy, neváhejte kontaktovat manažerku projektu Bc. 

Bohumilu Miškovskou tel: 777 572 365, mail:b.miskovska@nrzp.cz“ 

Přechod na nový formát digitálního televizního vysílání DVB) 

Vážení přátelé,  
od listopadu 2019 se budou postupně vypínat vysílače DVB-T a vysílání bude nahrazeno kvalitnější frekvencí DVB-T2, která 

bude umožňovat lepší přenos televizního signálu s kvalitnějším obrazem a možností příjmu více programů. Úplné vypnutí 

starého formátu DVB-T proběhne v půlce roku 2020. Pokud je vlastník televizního přijímače odkázán na vlastní televizní 

anténu – a to jak vnitřní nebo venkovní, je pravděpodobné, že se ho nový vysílací systém dotkne.  
V případě společné televizní antény, a to pouze kabelové či satelitní televize, nebo příjmu televize přes internet se pro diváky 

nic nemění. Pokud jde o společné antény, tak je nezbytné, abyste se informovali, jakým způsobem společná anténa přijímá 

signál a zda budete nový DVB – T2 setobox potřebovat.  
V přiloženém dokumentu máte podrobný popis i s nákresy, jak máte postupovat v jednotlivých případech, a to, pokud máte 

televizní signál kabelem, satelitem, nebo jej přijímáte prostřednictvím antény. Materiál nám poskytl pan Tomáš Tampier, 

Business Unit Manager, SW&S a umožnil nám, abychom jej mohli rozeslat veřejně.  
Věřím, že tento materiál vás zbaví obav, že přijdete o televizní signál.  
Mgr. Václav Krása, předseda NRZP ČR 

 
Přechod na nový formát digitálního televizního vysílání DVB – T2. Od listopadu 2019 se budou postupně vypínat vysílače 

DVB-T a vysílání bude nahrazeno kvalitnější frekvencí DVB-T2, která bude umožňovat lepší přenos televizního signálu s 

kvalitnějším obrazem a možností příjmu více programů. Úplné vypnutí starého formátu DVB-T proběhne v půlce roku 2020. 

Pokud je vlastník televizního přijímače odkázán na vlastní televizní anténu – a to jak vnitřní nebo venkovní, je 

pravděpodobné, že se ho nový vysílací systém dotkne. V případě společné televizní antény – kabelové, satelitní televize, nebo 

příjmu televize přes internet se pro diváky nic nemění. Všechna zařízení, připravená na vysílací normu DVB-T2, jsou nově 

označena DVB-T2 ověřeno – viz obrázek : V případě, že majitel televizního přijímače nevlastní zařízení s touto normou, lze 

využít malé krabičky (set-top boxu s DVB-T2) v ceně cca 500 – 700Kč do které je zapojena anténa a dále připojen televizní 

přijímač. Pak je ladění jednotlivých programů v normě DVB-T2 možné pomocí dálkového ovladače a návodu přiloženého k 

Set-top boxu. Tato varianta se jeví jako cenově nejvýhodnější Příklad Set-top boxů: Starším lidem doporučujeme pořádně si 

prohlédnout dálkové ovládání, aby byla dostatečná velikost tlačítek Další možností (nicméně dražší) je zakoupení nového 

televizního přijímače, označeného normou DVB-T2. Ceny televizorů se pohybují dle úhlopříčky (velikosti obrazovky) od 

4000 – 5000 Kč) Antény většinou nemusí být měněny. Na příjem digitálního pozemního vysílání DVB-T2 se používá stejná 

anténa, jako pro příjem stávajícího vysílání DVB-T.  
 

(Zpracovaly E. Zemanová, L. Hrušková) 

 

 

 

mailto:b.miskovska@nrzp.cz


V PŘEHLEDU NABÍZÍME VYBRANÉ UKÁZKY BONUSŮ JEDNOTLIVÝCH ZDRAVOTNÍCH 

POJIŠŤOVEN 

Zdravotní pojišťovna škoda MB 

Balíčky pro dárce krve a seniory 

 Požadujeme prokazatelného doklad o zaplacení z roku 2019. 

balíčky věkové omezení 

žena 

/muž výše příspěvku informace 

balíček pro bezpříspěvko- 

vé dárce krve a kostní 

dřeně* 

bez omezení Ž/M do 600 Kč Na pohybové aktivity,vitamínové prostředky,  

doplňky stra vy,masáže,prostředky dentální  

 hygieny,sluneční brýle  s UV filtrem,   

ortopedickou obuv a vložky zakoupené   

v lékárně a prodejně zdrav.potřeb,  saunu,  

opalovací krémy s UV   filtrem 

balíček pro seniory nad 65 let  Ž/M  do 500 Kč  na sportovní a pohybové aktivity, pomůcky  

pro prevenci úrazů 

Očkování 

Požadujeme prokazatelný doklad o zaplacení z roku 2019.  

očkování 

věkové 

omezení Žena  /muž výše příspěvku informace 

Chřipka 

klíšťová enencefalitida  

do 65 let 

bez omezení 

Ž,M 

Ž,M 

do 400 Kč 

do 1 500 Kč 

1x za rok na jednu dávku 

500 Kč na každou dávku včetně přeočkování 

hepatitida  bez omezení Ž,M do 800 Kč 1x za rok po ukončení  

očkovacího schématu 

pásový opar nad 50 let Ž,M do 1000 Kč 1x za rok na jednu dávku 

balíček ostatních 

očkování 

bez omezení Ž,M do 1000 Kč na očkování výše neuvedené, které nejsou 

 hrazeny z prostředků veřejného zdravotního 

 pojištění nebo nesplňující uvedené  

podmínky  

Prevence závažných onemocnění 

prevence karcinomu 

prostaty 

od 40 let  M * vyšetření vzorku krve; odběr krve může doporučit 

 praktický lékař, u kterého je pojištěnec  registro- nebo  

ván nebo o něj může požádat sám pojištěnec 

https://www.penize.cz/zdravotni-pojistovny/43237-zdravotni-pojistovna-ministerstva-vnitra-ceske-republiky
https://www.penize.cz/zdravotni-pojistovny/43237-zdravotni-pojistovna-ministerstva-vnitra-ceske-republiky
https://www.zpskoda.cz/pro-pojistence/zdravotni-programy-2019/balicky-pro-deti-darce-krve-a-seniory
https://www.zpskoda.cz/pro-pojistence/zdravotni-programy-2019/ockovani
https://www.zpskoda.cz/pro-pojistence/zdravotni-programy-2019/prevence-zavaznych-onemocneni


prevence karcinomu 

tlustého střeva 

a konečníku 

do 50 let Ž,M  * pro pojištěnce, na které se  nevztahuje vyšetření   

na okultní krvácení v rámci preventivní  prohlíd- pro  

ky; pro více informací se obraťte na svého   

praktického lékaře 

Zlepšené služby 

ozdravný pobyt v ČR 

pro aktivní dárce 

kostní dřeně v 

průběhu roku 2019 

bez 

omezení 

Ž,M do 10 000 Kč zájemci se dostaví na zdravotní odbor ZPŠ a bude jim umožněno bezplatně 

 absolvovat týdenní ozdravný pobyt v některém ze smluvních 

 lázeňských nebo ozdravných zařízeních 

paruka pro ženy po 

aktivní onkologické 

léčbě 

bez 

omezení 

Ž do 3 000 Kč pro ženy, které absolvovaly aktivní onkologickou léčbu, při  

které došlo ke ztrátě vlasů, 1x za rok 

plastová sádra bez 

omezení 

Ž,M do 300 Kč lze poskytnout 1x za rok 

moderní léčebné 

metody 

bez 

omezení 

Ž,M do 1 000 Kč na úhradu moderních metod a zákroků,které nejsou hrazeny 

 z prostředků veřejného zdravotního pojištění;netýká se zákroků 

 v oblasti estetické medicíny a nadstandardních materiálů 

 ve stomatologii apod., po schválení revizním lékařem ZPŠ,  

po předložení  lékařské zprávy 

Seznam respektovaných metod: 

1.  Operace varixů - Laser, RF(radiofrekvence), ClariVein 

2.  ORL operace metodou plasmové koblace  

3.  Podologické vyšetření fyzioterapeutem na podoskopu 

4.  Použití laseru a rázové vlny ve fyzioterapii 

5.  Genetické vyšetření pro trombotické stavy na vlastní žádost 

6.  Oční vyšetření metodami OCT, GDx, HRT, Pentacam 

7.  Laserové oční operace, implantace multifokální, torické nebo 

     kontaktní čočky 

8.  Endoskopická operace karpálního tunelu 

9.  Vyšetření digitálním dermatoskopem, laserové výkony k  

      odstranění jizev 

10. Poporodní fyzioterapeutická péče u dysfunkce svalů pánev- 

ního dna na pracovišti Rehamar 

pojištěnci trpící 

celiakií a 

fenylketonurií 

bez 

omezení 

Ž,M do 4 000 Kč na úhradu nákladů spojených s dietním stravováním; na 

 bezlepkovu dietu, dietu při fenylketonurii a na nízkobílkovinou 

 dietu pro specifické diagnózy (fenylketonurie, nemoc  javorové 

ho sirupu, homocystinurie,isovalerová acidurie, propionová a 

 methylmalonová acidurie, tyrosinémie, glutarová acidurie typ 1 

 poruchy cyklu močoviny); požadujeme vyjádření ošetřujícího 

 lékaře o nezbytné dietě (pouze u prvního čerpání), 1x za rok 

boj proti kouření bez 

omezení 

Ž,M  do 500 Kč  příspěvek je možné čerpat 2x v roce, vždy po ukončení léčby, 

 která probíhá min. 3 měsíce pouze na pracovištích, jejichž 

 seznam naleznete na www.slzt.cz  

 

 

https://www.zpskoda.cz/pro-pojistence/zdravotni-programy-2019/zlepsene-sluzby
http://www.slzt.cz/


 

Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna 

Pojištěnci od 60 let 
Jste uživateli my213? Vybírejte z rozšířené nabídky příspěvků do 500 Kč na prevenci 

S my213 získáte možnost čerpání příspěvku na permanentku na sportovní aktivity do 50 % z ceny (nelze uplatnit pro online 

kurzy) nebo diagnostické vyšetření a ošetření podporující zdraví (mimo úkony hrazené z pojištění a v preventivních 

programech).  

Finanční příspěvky ve výši 500 KČ pro: registrovaní sportovci, vitamíny a kloubní výživa,lepší paměť, plavání, hezký úsměv, 

srdce a metabolismus, vyšetření prostaty, léčivé přípravky 

   ve výši 1 000 KČ :očkování, celiakie, nízkobílkovinná dieta, diabetici 

   ve výši 15 000 KČ: lázeňské pobyty do 15 000 Kč 

   ve výši 3 000 KČ: dárcům krve do 3 000 Kč 

Další extra výhody až 30 % sleva na cestovní pojištění. Permanentka na sport nebo diagnostické vyšetření. 

Slučování a převody finančních příspěvků z pojištěnce na celiaka , z pojištěnce na seniora  s nízkobílkovinnou 

dietou.Zdroj: https://www.penize.cz/zdravotni-pojisteni/359961-zdravotni-pojistovny-prehled-bonusu-a-navod-jak-prestoupit 

(Zpracovala ing. J. Vápeníková) 

 

 

 

 

 

 

HISTORICKÁ PŘIPOMÍNKA 

17. LISTOPAD 1939 

Na sklonku roku 1939 by se dala atmosféra v Protektorátu Čechy a Morava krájet. Sílila protiokupační nálada, 

která vyvrcholila 15. listopadu. Tehdy se lidé rozhodli uctít památku mrtvého studenta lékařské fakulty Karlovy 

univerzity Jana Opletala. Toho nacisté smrtelně postřelili při demonstraci konané v den 21. výročí vzniku 

Československa. 

Hitler žádá řešení  

Den po pohřbu se v Berlíně konala mimořádná porada, na které se schválil plán "Sonderaktion Prag vom 17. 
November 1939". Adolf Hitler, který se jednání zúčastnil, se k pražským událostem vyjádřil: "15. březen byl můj 

velký omyl. Lituji, že jsme s Čechy nenaložili jako s Poláky. Události 28. října a 15. listopadu ukazují, že Češi 

nezasluhují jiný osud... Z toho důvodu nařizuji: Zastavení českých vysokých škol na tři roky. Jakékoliv demonstrace 
dát ihned potlačit... Nebudu se ostýchat do ulic postavit třeba i děla. Do každého hloučku se bude střílet kulomety. 

Bude-li ještě nějaká demonstrace, srovnám Prahu se zemí..."  

 

https://www.penize.cz/zdravotni-pojisteni/359961-zdravotni-pojistovny-prehled-bonusu-a-navod-jak-prestoupit


Nekompromisní výsledek  

V noci ze 16. na 17. listopad němečtí pořádkoví policisté za přispění jednotek SS nekompromisně vykonali rozkaz 

německého vůdce. Natrvalo uzavřeli všech deset českých vysokých škol, 9 vedoucích představitelů vysokoškoláků 

v Ruzyni popravili, 1200 studentů zbili a odvlekli do koncentračních táborů. Na základě těchto událostí byl v 

Londýně v roce 1941 tento den vyhlášen jako Mezinárodní den studentů. Dodnes je tento svátek jediným výročím 
mezinárodního významu, které pochází z Čech. 

 

Opletal Jan 
Litovelské Pomoraví 

První studentská oběť nacismu v Československu 

Jan Opletal (*31. 12. 1915), rodák ze Lhoty nad Moravou, dnešní součásti obce Náklo, se stal jedním ze symbolů 

odporu českého obyvatelstva proti nacistické okupaci v roce 1939. Jméno tohoto studenta medicíny na Karlově 

univerzitě v Praze je již po dlouhá desetiletí v povědomí národa nerozlučně spjato s tragickými událostmi podzimu 

onoho roku – masovou národní demonstrací 28. října, během níž byl smrtelně zraněn, a zvláště pak následnou 

brutální akcí nacistů po jeho pohřbu, která vedla k uzavření českých vysokých škol, popravám a žalářování českých 

studentů. Spolu s datem 17. listopadu symbolizuje nezávislost, svobodomyslnost a angažovanost mládežnického a 

studentského hnutí, a to nejen v českém, ale i mezinárodním kontextu.Připomeňme si životní osudy našeho rodáka, 

mládí, dobu studií i jeho konkrétní účast na národně zaměřených aktivitách v osudných říjnových dnech roku 1939 

prostřednictvím vzpomínek lidí mu blízkých - přátel, spolužáků i těch, kteří se v jeho blízkosti ocitli ve chvíli 

tragického vyvrcholení jeho krátkého života.  

    Podle většiny svědectví byl Jan Opletal především obětavý a přímý. Jeho chování, životní postoje, stejně jako 

názory, které s přibývajícím věkem stále jednoznačněji a otevřeněji formuloval, byly v prvé řadě ovlivněny 

prostředím, z něhož vyšel. Pocházel z velmi skromných až nuzných poměrů; byl posledním z osmi sourozenců. 

Jeho rodiče, Anna a Štěpán Opletalovi, s ohledem na složitou sociální situaci rodiny původně asi ani neuvažovali o 

možnosti dát svého nejmladšího syna  na studia. Janovo uplatnění viděli v praktickém životě; po absolvování 

obecné školy v Nákle a ročním studiu na měšťance ve Štěpánově ho chtěli dát do učení do Sigmundovy továrny na 

výrobu čerpacích zařízení v Litovli. Díky svému nepřehlédnutelnému všestrannému nadání byl nakonec na 

přímluvu svých učitelů zapsán na litovelské reálné gymnázium, kde v roce 1934 s vyznamenáním maturoval. 

Opletalovy studijní i osobní zájmy byly již během gymnaziálních let velmi široké. Snad nejvíce vynikal v 

přírodních vědách, zvláště chemii, a také v matematice, což se vázalo na jeho přání studovat medicínu. Získal však 

i velmi dobré základy jazyků, jejichž znalost později dále rozvíjel. Na druhé straně se jako člen Sokola v Nákle 

věnoval rovněž sportovním aktivitám, jak v rámci tělocvičné jednoty, tak i na svém vzdělávacím ústavu. I zde 

projevoval výrazný rys své povahy - houževnatost, která byla vedle jeho nesporného nadání hlavní příčinou jeho 

studijních úspěchů. 

Ani vynikající výsledky maturitní zkoušky však Jana Opletala nezbavily nutnosti přihlížet při dalších životních 

krocích k přetrvávajícím neutěšeným finančním poměrům své rodiny. Jako řešení se jevila vojenská kariéra. Na 

leteckou školu v Prostějově však nebyl pro údajnou zdravotní vadu zraku  přijat. Čekala jej tedy prezenční vojenská 

služba, kvůli níž se jeho vysněné studium medicíny o dlouhé dva roky opozdilo. Medikem se stal až ve svých 

dvaadvaceti letech, v říjnu roku 1936. 

V této souvislosti je zajímavé, že ihned po zapsání na lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze byl přijat do 

Hlávkovy koleje, určené pro nemajetné studenty. Přijetí však bylo současně vázáno na vynikající prospěch; v 

prvním ročníku studia bylo tedy spíše výjimečné. O dalších studijních výsledcích Jana Opletala tak vedle 

http://www.vhu.cz/wp-content/uploads/2018/07/Vyhláška-ze-17-listopadu-1939_01.jpg
http://www.vhu.cz/wp-content/uploads/2018/07/Vyhláška-ze-17-listopadu-1939_Pohřeb-Jana-Opletala-dne-15.-listopadu-1939.jpg


jednotlivých absolvovaných zkoušek svědčí i jeho setrvání v koleji i v dalších letech. Aktivně se zapojil do činnosti 

kolejní samosprávy, jež byla vyjádřením demokracie a solidarity, které patřily k výrazným rysům života v 

Hlávkově koleji. Ve funkcích místopředsedy a sociálního referenta práci tohoto orgánu, a tím i studentské dění na 

koleji a škole, významně ovlivňoval. 

Při vlastním studiu Opletalovi pomáhala mimo jiné již zmíněná znalost cizích jazyků. Vedle němčiny a angličtiny 

to byla zejména francouzština, která nadanému studentovi umožnila pracovat s cizojazyčnou odbornou literaturou. 

Dalším zdrojem, z něhož mohl mladý medik trvale čerpat, byl jeho vztah k literatuře a četbě vůbec. I z něj zřejmě 

vycházel jeho všeobecný přehled, který Janovi spolu s přímočarým až věcným jednáním a přátelskou povahou 

získával autoritu i obdiv spolužáků a uznání mezi členy pedagogického sboru. 

Čitelné a konzistentní byly i Opletalovy společenské a politické názory a postoje. Ty, opřeny o vlastní získané 

životní zkušenosti, vycházely především z rodinného prostředí. Pod vlivem dlouhodobě složitých sociálních 

poměrů, které po celý život osobně velmi těžce nesl. Sympatizoval, podobně jako jeho otec, s politikou sociálně 

demokratické strany. Svá stanoviska opakovaně prezentoval již za svých gymnaziálních studií; najdeme je i v jeho 

písemné maturitní práci. Otevřeně se vymezoval vůči sociální nespravedlnosti ve společnosti, cítil potřebu 

vzájemné lidské podpory a sounáležitosti. V rámci vysokoškolské komunity byl ostatními považován za 
demokrata, vyznačujícího se věcným jednáním a tíhnoucího k levicovým názorům. Především se však projevoval 

jako vlastenec. Své národní postoje vyjádřil opakovaně. Citujme zde alespoň krátký úryvek ze zmíněné maturitní 

práce: „O tom, zda jest povinností každého pracovati pro národ, doufám, že nikdo ani neuvažuje! Vždyť práce pro 

národ, ačkoliv jest někdy zneuznána, je svatou povinností každého z nás.“ 

Březnovou okupaci v roce 1939 Jan Opletal osobně vnímal velmi bolestně, podobně jako předcházející mnichovské 

události. Nikoliv však rezignovaně. Svědčí o tom jeho zvýšená aktivita v tomto období a kontakty, které udržoval. 

Jak dokládají některá svědectví osob mu nejbližších, své antifašistické cítění a averzi vůči okupační moci si 

nenechával pro sebe. 

Opletalovy názory a činy nebyly ve své době rozhodně ojedinělé. Pocity veřejnosti citlivě vnímala i Eliášova 

protektorátní vláda, která v souvislosti s blížícím se výročím vzniku samostatného československého státu v roce 

1918 zaujala zásadový postoj. Dvacátý osmý říjen označila za státní svátek nejen podle zákona, ale i podle 

vnitřního cítění českého národa. Zdůraznila, že „pražské obyvatelstvo cítí potřebu zdůrazňovat svou českost i 

navenek, aniž by v tom bylo možno spatřovat nějakou akci proti příslušníkům národnosti jiné.“ 

     Osudného dne 28. října 1939 došlo v Praze a v některých jiných městech k demonstracím, které rozvířily 

hladinu politického života v protektorátu a silně vyhrotily už tak napjaté česko-německé vztahy. K otevřeným 

konfliktům došlo zejména v hlavním městě, kde byly otevřené projevy odporu českého obyvatelstva vůči německé 

okupaci tvrdě potlačeny. Při zásazích bezpečnostních složek byla řada lidí zraněna, mnozí se stali oběťmi srážek 

vyprovokovaných Němci. Byly i oběti na životech. První obětí konfliktu na křižovatce ulic Ve smečkách a Žitné 

byl pekařský dělník Václav Sedláček. Tamtéž byl do břicha vážně postřelen také medik Jan Opletal. I on přes 

veškerou péči lékařů Všeobecné nemocnice pražské univerzity následkům svého zranění o dva týdny později, 11. 

listopadu, podlehl. 

 

Václav Sedláček si zaslouží stejnou úctu jako Jan Opletal, ale jej potkal osud zapomnění. Jeho pohřeb 4. 11. na 

branickém hřbitově proběhl za přísných bezpečnostních opatření. Po válce se na něj postupně zapomnělo, dokonce 

i jeho hrob byl v roce 1965 zrušen… Naopak vypravení ostatků medika Jana Opletala na poslední cestu na rodnou 

Moravu se 15. listopadu se stalo výraznou akcí českého studentstva. Zúčastnilo se ho na pražském Albertově přes 

všechna varování a výhrůžky několik tisíc studentů. Shromáždění proběhlo v tichosti, když jej rakev opouštěla v 

automobilu, který ji převážel na nádraží, zazněla národní hymna.  Rakev s Opletalovým tělem jeho nejbližší 

studentští přátelé doprovodili až do rodného domu ve Lhotě u Nákla. Druhý den jej pak rodina a přátelé pochovali 

na zdejším hřbitově do rodinného hrobu.  

     Přes zastrašování okupantů došlo 15. 11. k další protiněmecké demonstraci Nejvíce střetů mezi demonstranty a 

policejními silami se odehrálo v oblasti Karlova náměstí. Srážky s policií byly zřejmě záměrně vyvolány gestapem, 

aby mohlo být následně brutálně zakročeno. Cílem bylo zastrašit český národ a zabránit dalším protestům proti 

okupaci. Okupační moc našla v demonstracích 15. 11. záminku pro otevřenou ukázku své nadvlády v českých 

zemích. Zareagovala okamžitě a se vší brutalitou. V den Opletalova pohřbu nařídil Hitler na poradě v Berlíně 



zatknout větší počet studentů, zavřít na tři roky české vysoké školy, zatknout a popravit vedoucí představitele 

studentských organizací, další stovky internovat.V noci a časných ranních hodinách 17. listopadu 1939 přepadli 

příslušníci gestapa spolu s dalšími policejními jednotkami pražské koleje. K zatýkání došlo též v Brně, Olomouci a 

Příbrami. Do koncentračního tábora Sachsenhausen-Oranienburg bylo odvlečeno na 1200 vysokoškoláků, devět 

funkcionářů studentských spolků bylo ihned v jízdárně ruzyňských kasáren popraveno. Zatímco většinu studentů se 

na naléhání protektorátní vlády podařilo po třech letech dostat zpět na svobodu, české vysoké školy už okupanti 

neotevřeli. Z důvodu trvalého připomenutí krutého zásahu proti českým studentům i osobnosti Jana Opletala byl 

17. listopad Mezinárodní unií studentů už v roce 1941 vyhlášen Mezinárodním dnem studentstva. Student Opletal 

je také připomínán v řadě odborných a publicistických děl, mnohá česká města po něm pojmenovala své ulice. V 

roce 1996 mu byl, in memoriam, propůjčen  Řád T. G. Masaryka  I. Třídy 

.Jan Opletal byl jednou z mnoha obětí doby nesvobody. Obětí zřejmě nejznámější, nikoliv však náhodnou. Jeho 

účast na demonstracích 28. října 1939 byla vědomá a promyšlená. Rozhodl se bojovat za svobodu, proti násilí a 

útlaku. Symbolem tohoto boje a trvalou inspirací pro takový boj se poté sám stal.  Není proto náhodou, že o rovné 

půl století později se jeho jméno a tragický osud, stejně jako kruté události 17. listopadu, staly symbolickým 

pojítkem dvou stěžejních mezníků naší novodobé národní historie – listopadových událostí let 1939 a 1989. 

Na památku těchto událostí byl Mezinárodní unií studentů den 17. listopad vyhlášen jako Světový den studentstva. 

Janu Opletalovi byl in memoriam propůjčen titul MUDr. 

V den, kdy byl postřelen Jan Opletal, byl během demonstrace nacisty zastřelen i pekařský pomocník Václav 

Sedláček, který zemřel během převozu do nemocnice 
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