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PŘIPRAVUJEME 

 
11.-18.9.22- Rekondiční pobyt, hotel Bezděz Staré Splavy 

21.-24.11.2022- Vánoční výstava prací zdravotně postižených a seniorů(vystavovatelé  se mohou hlásit 

v Komunitním centru,Školní 2213, Česká Lípa, dodají seznam prací a ceny za kolik se mají výrobky prodat; hlásit 

se mohou na mob.777047684,723594459,606161859) 

 

říjen 

Od 5.10.2022-každou středu-cvičení na židlích od 15.00 hod.Komunitní centrum, Školní 2213(po arteterapii) 

 

základy práce na PC 

ARTETERAPIE 

21.9.2022 v Komunitním centru od 13.00. Další setkávání bude každou středu od 13.00 v Komunitním centru. 

Školní 2213 Česká Lípa. 

 

Pokud máte o některou z aktivit zájem, hlaste se osobně v kanceláři Komunitního centra, nebo na tel číslech 

M.Šlachtová-777  047 684, E.Zemanová-723 594 459, Z.Zahrádková-606 161 859 

 



 

 

 
CO SE NÁM POVEDLO 

VYDAŘENÝ  DEN DĚTÍ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM . 

Dne 3. 6. 2022 se v RS Termit V Doksech uskutečnil již 18.ročík Dne dětí se zdravotním postižením. Organizátoři-

Sdružení zdravotně postižených česká Lípa o.p.s. zajistil pro účastníky 4 autobusy, které účastníky přivezly 

z České Lípy a po skončení soutěží zase zpět. Celkem se dne dětí zúčastnilo 227 osob, z toho 123 z České Lípy. 

Již od půl osmé organizátoři připravovali jednotlivá sportoviště, občerstvení, výzdobu, ohniště na opékání buřtů 

atd. Akce se zúčastnili klienti Denního stacionáře v České Lípě, Speciální škola Jižní Česká Lípa, Dětský domov 

Jablonné v Podještědí a dvě speciální třídy ZŠ K. H. Máchy v Doksech. 

V půl desáté potom ředitelka SZP ČL o.p.s. přivítala přítomné hosty, starostku České Lípy Ing. Volfovou, starostku 

Doks Ing. E. Burešovou, místostarostu J. Holuba, V. Větrovce za OV KSČM, Mgr.V. Jeníka za MP Česká Lípa, M. 

Bělkovou Lasabovou za ZŠ Jižní, H. Trefnou z DD Jablonném v Podještědí, Mgr. E. Kysílkovou Štastnou 

z Denního stacionáře, H. Slavíkovou za Levicový klub žen Zákupy, Mgr. P. Novákovou za ZŠ K. H. Máchy 

Doksy, J. Hanzlíkovou , předsedkyni MOTP Doksy, pana Kosťuna za motorkáře z Horní Libchavy. 

Poděkovala všem přítomným dobrovolníkům, kteří se ujali funkce rozhodčích a popřála všem, aby si Den dětí 

krásně užili. Pak již propuklo soutěžení a děti postupně absolvovaly 15 disciplín. Během dopoledne probíhalo 

opékání buřtů a děti měly možnost se svézt na motorkách.  Po obědě následovalo vyhlášení výsledků a odměnění 

všech soutěžících.  

Akce byla velmi vydařená – o čemž svědčí samé kladné ohlasy od účastníků, s  rekordní účastí, za krásného počasí, 

s výbornou organizací a v krásném prostředí rekreačního střediska. Naše velké poděkování patří všem 

dobrovolníkům a partnerům, bez jejichž pomoci by se tato akce nemohla uskutečnit. 

 

 

HODNOCENÍ 21.ročníku KRAJSKÝCH SPORTOVNÍCH HER PRO ZDRAVOTNĚ 

POSTIŽENÉ. 

Ve dnech 24.-25.6.2022 se konal ve Starých Splavech již 21. Ročník Krajských sportovních her pro zdravotně 

postižené, který uspořádalo Sdružení zdravotně postižených Česká Lípa o.p.s.Zúčasnitlo se ho dne dvou dnech 313 

osob. 

V pátek od ráno bylo na fotbalovém hřišti ve Starých Splavech živo. Chystala se soutěžní stanoviště, stavěly se 

stany, tak,aby v 10.00 bylo všechno připraveno ke slavnostnímu zahájení. Sportovní hry zahájila ředitelka Sdružení 

zdravotně postižených Česká Lípa o.p.s.,které přivítala ty,kteří převzali záštitu-Jiřího Holuba z města Doksy, 

Václava Větrovce za OV KSČM Česká Lípa,Elišku Kysílkovou-Šťastnou za Denní stacionář,Mgr. Vladimíra 

Jeníka za Městskou policii Česká Lípa, Helenu Slavíkovou za Levicový klub žen Zákupy, Hanu Trefnou z 

Dětského domova Jablonné v Podj.,Marii Švehlovou za MO TP Český Dub,Ericha Eichlera za MO TP Mimoň. 

Omluvila Mgr. Petra Tulpu z KÚ LK Liberec a ing. Jitku Volfovou z města Česká Lípa, kterým pracovní 

povinnosti nedovolily se her zúčastnit. Poděkovala i všem sponzorům – Krajské úřadu Libereckého kraje, městu 

Doksy, městu Česká Lípa , Hasičské vzájemné pojišťovně a.s.,,Levicovému klubu žen Zákupy, OV KSČM Česká 

Lípa, OSA Praha,Benevitě help s.r.o,.,K.Kapounovi Doksy, hotelu Bezděz Staré Splavy, firmě Stránský 



autodoprava Jestřebí, Jizerské pekárny,pekárna Lípa s.r.o., bez kterých by se akce nemohla uskutečnit. A uskutečnit 

by se nemohla ani bez rozhodčích, tuto funkci zastávali studentky Střední zdravotní školy v České Lípě a 

dobrovolníci z řad občanů z České Lípy , Doks a dalších obcí. 

Pak již vypuklo naplno soutěžení. Bylo zajímavé sledovat výkony jednotlivců v oštěpu, kouli, disku, 

válečku,vzduchovce,ale i např.v hodu sirkou, šipkách,hodu grantem či chůzi na zvuk. V poledne se přítomní 

občerstvili a posilnili kuřecím řízkem a pokračovali v soutěžích. Kolem 15 hod. byly soutěže ukončeny a část 

soutěžících se odebrala do hotelu Bezděz, kde byli ubytování. Zde si mohli odpočinout, zaplavat si v místním 

bazénu. Po večeři následoval společenský večer s hudbou, který si přítomní velice užívali. 

Druhý den následovalo vyhodnocení celé akce. Byly rozdány medaile a ceny jednotlivcům i soutěžním kolektivům 

a všichni soutěžící se již těší na příští ročník. 

INFORMACE Z NRZP v ČR 

Informace č.: 55 – 2022 Sleva pro ID 3. stupně 

Vážení přátelé, 

obrátilo se na nás několik občanů, kteří jsou příjemci ID 3. stupně, že neuspěli s prokazováním nároku na 50 % 

slevu ve veřejné hromadné dopravě. U autobusových linek jde především o to, že řidiči jednotlivých dopravců 

vůbec nevěděli, že byl vydán cenový předpis, který stanoví slevu pro příjemce ID 3. stupně. U železničních 

dopravců se jednalo spíše o pochybení pracovníků jednotlivých dopravců, protože tvrdili, že nemají čtečky na QR 

kód a podobně. Jednali jsme s ministerstvem dopravy, které nám sdělilo následující: 

„Informace o zavedení nové slevy jsme v předstihu předali všem dopravním svazům. Cenový výměr MF představuje 

určitou podobu obecně závazného právního předpisu. Nárok na slevu proto lze uplatnit ve všech vlacích a 

autobusech veřejné linkové dopravy (s výjimkou městské dopravy), a to bez ohledu, zda jde o objednávanou nebo 

komerční dopravu. 

Na internetových stránkách CENDIS i ČSSZ jsou uvedeny informace pro cestující týkající se slev pro osoby 

invalidní ve 3. stupni. Informační pomoc při nesnázích spojených s prokazováním slevy, případně s dalšími 

otázkami, podle těchto informací poskytují pracovníci „Oddělení zákaznické podpory“ státního podniku CENDIS, 

které je možné kontaktovat na e-mailu info@oneticket.cz nebo na telefonu +420 222 266 755. Tato služba je k 

dispozici 24 hodin denně 7 dní v týdnu.“ 

Vážení přátelé, pokud se vám taková situace stane, že dopravce vám nebude chtít uznat slevu na jízdném, tak 

zkuste okamžitě volat příslušnou linku CENDIS, případně si vyžádejte číslo vlaku nebo autobusového spoje, jméno 

řidiče nebo průvodčího a podejte stížnost na příslušnou dopravní společnost, případně emailem na CENDIS. 

Pravděpodobně jde pouze o to, že dopravní společnosti ještě důkladně neproškolily všechny svoje pracovníky. 

Informace č.: 57 – 2022 Příspěvek na mobilitu 

Vážení přátelé, 

Poslanecká sněmovna schválila, a to ve zrychleném čtení a poměrně potichu, jeden z důležitých zákonů, který se 

zásadně dotkne všech občanů. Jde o novelu energetického zákona, kterým se stanoví tzv. úsporný tarif elektrické 

energie, plynu a dálkového vytápění. Občané se však zatím nedozví výši úsporného tarifu, protože jeho výši 

stanoví vláda svým nařízením. 

Schválený zákon stanoví základní pravidla úsporného tarifu, ale neobsahuje žádné zvláštní tarify pro velmi 

ohrožené skupiny občanů, které ohrožují vysoké ceny energií více než ostatní populaci. Jsou to lidé, kteří jsou 

trvale nebo dočasně připojeni na zdravotnické pomůcky, využívající elektrickou energii. Těmto občanům se 

neúměrně zvyšují výdaje na elektrickou energii, a to tak, že prakticky nebudou schopni její cenu uhradit. NRZP ČR 

proto vypracovala pozměňovací návrh k poslaneckému návrhu zákona, kterým se zvyšuje příspěvek na mobilitu na 

2000,- korun. Navrhujeme, aby u lidí, kteří jsou odkázáni na elektrické přístroje, byl zvýšen příspěvek na mobilitu 

mailto:info@oneticket.cz


o dalších 2000,- korun, takže by celková výše příspěvku činila 4000,- korun měsíčně. Jedná se o úzkou skupinu lidí 

se zdravotním postižením, asi v počtu sedm tisíc osob. Pozměňovací návrh jsme podali ke sněmovnímu tisku 231 

pana poslance Aleše Juchelky a dalších, kterým se novelizuje zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám 

se zdravotním postižením. 

Vážení přátelé, nevíme, jestli jste již zaznamenali informaci pana ministra Mariána Jurečky, že předpokládají, že by 

se výše příspěvku na mobilitu zvýšila na 900,- korun. S touto výší NRZP ČR nesouhlasí a jsme přesvědčeni o tom, 

že vláda by spíše měla využít poslanecký návrh zákona, tisk 231, kde se navrhuje výše příspěvku na mobilitu ve 

výši 2000,- korun. Vláda by mohla tuto částku upravit. NRZP ČR se domnívá, že kompromisní návrh mezi 

představou vlády a představou poslanců by mohl být někde na částce 1200,- korun až 1500,- korun měsíčně, plus 

případná dávka na úhradu nákladů zvýšené spotřeby elektrické energie. 

Vážení přátelé, budeme rádi, když i v těchto horkých letních dnech si uděláte chvilku, budete psát panu ministrovi 

Mariánu Jurečkovi, že částka 900,- korun příspěvku na mobilitu je opravdu málo. 

Informace č.: 59 – 2022 Podrobné informace o slevě v dopravě u osob ve 3. stupni 

invalidity 

Vážení přátelé, 

jak jsme vás již informovali, platí od 1. července 2022 50 % sleva na jízdném ve veřejné hromadné dopravě pro 

osoby, které jsou ve 3. stupni invalidity. Slevu lze uplatnit jak v dopravě železniční, tak i autobusové. Sleva se 

uplatňuje prostřednictvím QR kódu, který lze získat na webových stránkách České stránky sociálního 

zabezpečení www.cssz.cz. Bližší podrobnosti najdete na 

odkaze: https://www.youtube.com/watch?v=jpMm_l95Hv4. 

Vážení přátelé, již několik lidí se na nás obrátilo s tím, že nemají možnost si QR kód stáhnout na stránkách ČSSZ, 

nebo že nejsou tak počítačově zdatní, aby to zvládli. Druhou cestou, jak získat QR kód, je dostavit se na Okresní 

správu sociálního zabezpečení a požádat o QR kód v PDF dokumentu přímo na tomto pracovišti. Doporučujeme 

vám, abyste nejprve kontaktovali OSSZ telefonicky. Zjistili jsme, že některá pracoviště OSSZ o slevě na dopravu 

pro osoby ve 3. stupni invalidity ani nevědí. Je potřeba nenechat se odradit a případně úřednici vysvětlit, ať si to 

zjistí na centrále ČSSZ, že tento úřad je opravu pověřen k tomu, aby vydával příslušná potvrzení – QR kód. 

Vážení přátelé, můžou se vyskytnout potíže s uplatněním slevy přímo u dopravců, protože někteří dopravci nemají 

čtečky QR kódu. To je však jejich problém. Byli jsme ujištěni Ministerstvem dopravy ČR, že informovali dopravce 

o této slevě a také a způsobu jejího prokazování. Nárok na slevu se prokazuje QR kódem buď v mobilní aplikaci, 

nebo PDF dokladem a občanským průkazem. Je nezbytné, abyste se nedali a slevu požadovali.  

Vážení přátelé, pokud se vám taková situace stane, že dopravce vám nebude chtít uznat slevu na jízdném, tak 

zkuste okamžitě volat příslušnou linku CENDIS www.cendis.cz, případně si vyžádejte číslo vlaku nebo 

autobusového spoje, jméno řidiče nebo průvodčího a podejte stížnost na příslušnou dopravní společnost, případně 

emailem na CENDIS. Pravděpodobně jde pouze o to, že dopravní společnosti ještě důkladně neproškolily všechny 

svoje pracovníky. 

Na internetových stránkách CENDIS i ČSSZ jsou uvedeny informace pro cestující týkající se slev pro osoby 

invalidní ve 3. stupni. Informační pomoc při nesnázích spojených s prokazováním slevy, případně s dalšími 

otázkami, podle těchto informací poskytují pracovníci „Oddělení zákaznické podpory“ státního podniku CENDIS, 

které je možné kontaktovat na e-mailu info@oneticket.cz nebo na telefonu +420 222 266 755. Tato služba je k 

dispozici 24 hodin denně 7 dní v týdnu.“ 
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Informace č.: 60 – 2022 Příspěvek pro osoby využívající přístroje pro plicní ventilaci 

Vážení přátelé, 

v odkazech pod textem vám posíláme dopis paní Ing. Ivy Merhautové, MBA, náměstkyně pro řízení sekce 

sociálního pojištění a nepojistných dávek ve věci řešení zvýšení spotřeby elektrické energie. Dále vám posíláme 

reakci předsedy NRZP ČR na tento dopis. 

Jak jsme již dříve uvedli, jednali jsme v minulých týdnech s paní náměstkyní Ivou Merhautovou o řešení příspěvku 

pro osoby, které mají zvýšené výdaje na elektrickou energii z důvodu dlouhodobého využívání přístrojů pro 

umělou plicní ventilaci. S paní náměstkyní jsme jednali a informovali jsme ji, že jsme připravili pozměňovací 

návrh ke sněmovnímu tisku č. 231, o kterém jsme vás již také informovali. Navrhujeme zvýšit příspěvek na 

mobilitu o 2000,- korun měsíčně u osob závislých na přístrojích na podporu dýchání. 

Paní náměstkyně nás ve svém dopise mimo jiné upozornila, že od 1. července letošního roku je možné, na základě 

§ 2, odst. 4, zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, poskytnout osobě mimořádnou okamžitou pomoc 

na základě tzv. jiné události. Podle sdělení paní náměstkyně je možné, aby osoby využívající přístroje pro plicní 

ventilaci, požádaly Úřad práce ČR o mimořádnou okamžitou pomoc a tato pomoc by měla být přiznána ve výši 

2000,- Kč za jeden měsíc, přičemž by v těchto případech bylo možné, aby dávka byla poskytnuta na dobu tří 

měsíců, to je do výše 6000,- korun. Takto je možné požádat o mimořádnou okamžitou pomoc opakovaně 1x za tři 

měsíce až do doby, než bude systémová podpora. Předpokladem samozřejmě je, že přístrojové vybavení bylo osobě 

předepsáno odborným lékařem a je zapůjčeno zdravotní pojišťovnou, což lze prokázat potvrzením zdravotní 

pojišťovny. Se zdravotními pojišťovnami bylo již v této věci jednáno. 

Vážení přátelé, na stránkách www.mpsv.cz nebo www.uradprace.cz najdete odkaz Žádost o mimořádnou 

okamžitou pomoc (mpsv.cz). Na základě této žádosti by bylo možné příspěvek obdržet. Předpokládáme, že Úřad 

práce bude vyžadovat potvrzení vaší zdravotní pojišťovny a bude samozřejmě zjišťovat majetkové poměry 

společně posuzovaných osob v domácnosti, ale, jak uvádí paní náměstkyně Iva Merhautová, Úřad práce by měl při 

posuzování žádosti přihlédnout ke specifickým potřebám. 

Vážení přátelé, je to řešení okamžité, a to na základě tlaku Národní rady osob se zdravotním postižením ČR a 

věříme, že se nám podaří dosáhnout takového stavu, kdy tato pomoc nebude podmíněna hmotnou nouzí. 

Informace č.: 61 – 2022 Novela zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám 

se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů a některé další zákony 

Vážení přátelé, 

v odkazech pod textem Vám posíláme novelu zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním 

postižením a o změně souvisejících zákonů a některé další zákony. MPSV ČR však spojilo více zákonů do jednoho 

návrhu zákona, přičemž tyto zákony jsou zcela odlišné. 

Vlastní novela zákona č. 329/2011 Sb., je jednoduchá, protože řeší pouze zvýšení příspěvku na mobilitu, a to 

z 550,- Kč na 900,- Kč měsíčně. Dále se zvyšuje maximální částka na zvláštní kompenzační pomůcku u zdvihacích 

plošin, nebo šikmých zvedacích plošin ze 400 000,- Kč na 500 000,- Kč. Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku 

poskytovaný na pořízení motorového vozidla nebo speciálního zádržného systému se dále rozšiřuje také na osoby 

s autistickou poruchou s těžkým funkčním postižením. Nově bude možné také podání učinit elektronickou cestou. 

MPSV ČR přidalo k tomuto zákonu zároveň větší novelu zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, kde se 

upravuje otcovská dovolená. Považujeme toto spojení dvou zcela odlišných zákonů za podivné a matoucí. 

Vážení přátelé, prosíme Vás o Vaše případné připomínky, a to nejdéle do středy 10. 8. 2022. Připomínky zasílejte 

na adresu v.krasa@nrzp.cz. 

 

http://www.mpsv.cz/
http://www.uradprace.cz/
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Informace č.: 62 – 2022 Informace k dávkám pro rodiny 

Vážení přátelé, 

posíláme vám dva důležité odkazy na online žádosti ze systému sociálních dávek. Nejprve je to žádost o 

jednorázový příspěvek na dítě: https://www.mpsv.cz/web/cz/jednorazovy-prispevek-na-dite. Pokud rodiny pobíraly 

v červenci přídavek na dítě, které nedosáhlo před 2. 8. 2022 dospělosti, to je 18 let věku, bude jednorázový 

příspěvek 5000,- korun vyplacen automaticky a rodiny o něj nežádají. Pokud rodina v červenci nepobírala přídavek 

na dítě ve věku do 18 let, pak musí o dávku 5000,- korun požádat, a to od 15. 8. 2022. Nárok na příspěvek mají děti 

narozené od 2. 8. 2004 do 31. 12. 2022. Při online podávání žádosti musí mít podávající osoba elektronickou 

identitu občana nebo musí žádat na vybraných pracovištích Czech POINT, které jsou na krajských, městských nebo 

obecních úřadech. 

V současné době je možné elektronicky také požádat o příspěvek na bydlení. Na uvedeném 

odkazu: https://www.mpsv.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni najdete podrobnosti k této dávce. Formulář by měl být 

zjednodušen. Stát by si měl zjišťovat některé skutečnosti sám a náklady na bydlení a příjem rodiny se bude 

předkládat nyní jednou za půl roku místo dřívější praxe, kdy se příjmy opětovně předkládaly jednou za tři měsíce. 

Informace č.: 67 – 2022 Stanovisko MPSV ČR k našim návrhům k zákonu o dávkách 

pro osoby se zdravotním postižením 

Vážení přátelé, 

obdrželi jsme z MPSV ČR vypořádání našich zásadních připomínek k návrhu novely zákona, kterým se mění 

zákon č. 329/2011 Sb., o dávkách pro osoby se zdravotním postižením. MPSV ČR neakceptovalo jediný náš návrh. 

První návrh se týkal pouze formální stránky věci, kdy jsme navrhli, aby název novely zákona byl rozšířen také o 

novelu zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Bylo to proto, že předložený novelizační zákon obsahuje 

jednak úpravu zákona o dávkách pro osoby se zdravotním postižením, ale také, a to v podstatně větší míře také 

návrh novely zákona o nemocenském pojištění. 

Druhý návrh se týkal zvýšení příspěvku na mobilitu, kdy NRZP ČR navrhla, aby byla částka příspěvku na mobilitu 

zvýšena na 2000,- korun. MPSV ČR návrh neakceptovalo s tímto odůvodněním: Navrhované navýšení příspěvku 

na mobilitu o 350 Kč, což je o 64 %, reaguje dle předkladatele dostatečně/adekvátně na růst cen pohonných hmot a 

dalších komodit, které se mohou dotýkat mobility osob se zdravotním postižením. Navrhovaná částka respektuje 

možnosti státního rozpočtu. Dále respektuje skutečnost, že nejde o jediné opatření reagující na růst cen (viz např. 

zvýšení životního a existenčního minima, důchodů, normativních nákladů na bydlení pro účely příspěvku na 

bydlení) i na to, že příspěvek na mobilitu je jen jednou z řady intervencí do oblasti mobility osob se zdravotním 

postižením (bezplatné užívání dálnic a rychlostních silnic, 75% slevy z ceny jízdného ve vlakových a autobusových 

spojích, bezplatné užívání MHD apod.). Částku příspěvku na mobilitu je vhodné hodnotit také v kontextu výše 

životního minima či výše některých nepojistných dávek. Národní radou navrhovaná částka příspěvku na mobilitu je 

např. vyšší než částky životního minima dítěte do 6 let věku, přídavku na dítě či příspěvku na péči u dospělých osob 

ve stupni závislosti I, což jsou veličiny či dávky reagující na širší potřeby osob. Návrh připomínkového místa má 

značné fiskální dopady: cca 4,5 mld. Kč ročně. 

Třetím naším návrhem bylo zvýšení částky na schodišťové plošiny na 600 000,- korun. MPSV ČR neakceptovalo 

náš návrh s následující argumentací: Navrhované zvýšení (o 25 %) je shledáno jako adekvátní. Pokud bude 

skutečně další vývoj cen v daném segmentu takový, že by svědčil pro zvýšení maximální výše příspěvku na zvláštní 

pomůcku, bude tato otázka posouzena a případně navržena změna zákona č. 329/2011 Sb. 

NRZP ČR navrhla v rámci novely vložit nový článek s názvem Příspěvek na mobilitu a energie. Navrhli jsme, aby 

příspěvek na mobilitu byl zvýšen u lidí, kteří dlouhodobě používají zdravotnické prostředky náročné na spotřebu 

elektrické energie, jako jsou třeba dýchací přístroje, na 4000,- korun měsíčně. MPSV ČR náš návrh odmítlo 

s následující argumentací: MPSV má zájem řešit situaci osob užívajících určité zdravotnické prostředky náročné na 

spotřebu elektrické energie v dávce/dávkách, které mají logický vztah k těmto nákladům a nikoli prostřednictvím 

účelové úpravy příspěvku na mobilitu. Prozatímní řešení (prostřednictvím mimořádné okamžité pomoci) bylo 

nalezeno pro osoby užívající přístrojové vybavení pro domácí plicní umělou ventilaci. O podpoře dalších osob se 
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jedná, připravuje se změna zákona o státní sociální podpoře, která by měla reagovat na situaci těchto osob. Návrh 

připomínkového místa znamená fiskální dopady na hladině cca 0,29 mld. Kč (je-li správný jeho odhad počtu 

podpořených osob). Název dávky je zavádějící, neboť podpora se týká velmi specifické skupiny osob užívajících 

vymezené zdravotnické prostředky a spojitost s „mobilitou“ je spíše umělá, neboť minimálně v případě 

přístrojového vybavení pro domácí plicní umělou ventilaci jde spíše o zachování života a nikoli pohyblivosti, natož 

pohyblivosti/mobility mimo domácí prostředí. Stranou se nechává legislativně-technická stránka návrhu (změna 

názvu dávky není promítnuta komplexně), obecně není vhodná.   

Vážení přátelé, je škoda, že MPSV ČR nepřišlo alespoň s nějakým vstřícným krokem pro lidi se zdravotním 

postižením. NRZP ČR zásadně nesouhlasí s tím, aby lidé, kteří bezpodmínečně potřebují zdravotnické prostředky 

náročné na elektrickou energii, byli odkázáni na dávky hmotné nouze, protože to považujeme za nadbytečné a také 

ponižující. Je to zpravidla tak, že pokud je osoba závislá například na dýchacím přístroji, tak je prakticky jisté, že 

tato závislost bude trvat až do konce jejího života. Proto ztrácí smysl žádat opakovaně o dávku, předkládat příjmy, 

které jsou zpravidla stejné a podobně. NRZP ČR se pokusí tyto návrhy prosazovat v Poslanecké sněmovně. 

Informace č.: 68 – 2022  Výzva – žádost o informace 

Vážení přátelé, 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR neustále odmítá formulovat zvláštní příspěvek pro osoby, které 

musí trvale využívat zvláštní zařízení k zachování života a funkčnosti. Tato zařízení jsou napojena do 

elektrické sítě a výrazným způsobem zvyšují spotřebu elektrické energie těchto osob. Jedná se například o 

přístroje na podporu dýchání, domácí dialýzy, různé přístroje k zabránění spánkové apnoe a podobně. 

Zvýšená spotřeba elektrické energie může v těchto případech být v řádu tisíce kW/h měsíčně. MPSV ČR 

argumentuje tím, že zařídilo, aby tito lidé mohli žádat o dávku mimořádné okamžité pomoci ze systému 

hmotné nouze. Tato praxe by měla být již nyní uplatňována. Všechny dávky hmotné nouze jsou 

vypláceny až na základě zjištění hmotné situace konkrétního jedince nebo společně žijících osob 

v domácnosti. To znamená, že každá osoba, která využívá speciální zařízení na zachování života a 

funkčnosti a má zvýšené výdaje na elektrickou energii by musela pravidelně předkládat svoje příjmy a 

příjmy společně žijících osob. NRZP ČR považuje takovou věc za nepřijatelnou a to z několika důvodů. 

Onemocnění, které vede k trvalému užívání zařízení napojených na elektrickou energii jsou zpravidla 

dlouhodobá a trvalá. Tito lidé mají zpravidla velmi nízký příjem, protože vzhledem k svému postižení 

nemohou pracovat a tudíž zjišťování příjmů je nesmyslné. Dále nesouhlasíme s principem, že tito lidé 

mají být při jejich velmi těžkém životě otravováni byrokracií, když jejich situace se nemůže zlepšit a 

spíše se postupně vzhledem k věku zhoršuje. 

Vážení přátelé, prosíme Vás, abyste nám napsali Vaše zkušenosti, pokud si budete žádat o dávku 

mimořádné okamžité pomoci ve vztahu k užívání elektrických zařízení k udržení života a funkčnosti. 

Potřebujeme, pro další jednání, zda Vám bylo vyhověno, co jste pro to museli provést a podobně. Dále 

Vás prosíme o Vaše poznatky, které další zdravotnické přístroje používáte mimo oxygenerátorů, bipapů a 

domácích dialýz. Chceme zmapovat celou tuto oblast a proto potřebujeme mít co nejvíce informací. Vaše 

poznatky prosíme pište na adresu v.krasa@nrzp.cz. 

Mgr. Václav Krása, předseda NRZP ČR 

HISTORICKÁ PŘIPOMÍNKA 

5.9.1997-Den, kdy zemřela Matka Tereza 

6. 9. 1522 Den, kdy byla dokončena první plavba kolem světa 

Zajímavost: Loď San Antonio, která využila nepřehledné situace u nově objeveného průlivu do Pacifiku, 

dezertovala zpátky do Španělska, kde u krále obvinila svého nepřítomného kapitána z kolaborace s Portugalci 

(což je vcelku důvěryhodné, neboť Magalhães, ač ve službách španělského krále, byl sám Portugalec). Kapitán 

proto upadl v nemilost, byl mu preventivně zabaven majetek, jeho žena byla uvězněna a děti dány pod dohled pro 
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případ, že by snad chtěly prchnout do Portugalska. Údajně se nikdo Magalhãesových blízkých návratu lodě 

Victoria nedočkal. 

 
14.9. 1937 Den, kdy zemřel T. G. Masaryk 

,  

 
28. 9. 1928 Den, kdy byl objeven penicilin 

28. září 1928 se podařilo v plísni Penicillium notatum objevit látku, která zabíjí bakterie. Skotský vědec 

Alexander Fleming (1881-1955) však musel počkat přes deset let, než se jeho objev mohl uplatnit v praxi. Na tom 

mají zásluhu vědci z Oxfordské univerzity Howard Walter Florey a Ernst Boris Chain a jejich pomocník 

Norman Heatley. Právě pomocník Heatley udělal zřejmě na izolaci penicilinu nejvíc práce, přesto, když se za 

objev penicilinu v roce 1945 dávala Nobelova cena, on mezi laureáty nebyl. Panuje pravidlo, že společně může 

získat cenu pouze trojice lidí, a tak přednost měli nadřízení. 

V českých zemích byl penicilin (pod označením BF Mykoin 510) poprvé připraven v roce 1944 v chemicko- 

farmaceutické továrně Benjamin Fragner v Dolních Měcholupech (dnes Zentiva). 

 

4. 10. 1957 Den, kdy byla vypuštěna první družice 
Některá technická data mise Sputniku 1: 

 

Start: 4. října 1957 

Poslední kontakt: 26. října 1957 

Shoření v atmosféře: 4. ledna 1957 

Hmotnost: 83,6 kg 

Průměr: 58 cm 

Doba jednoho obletu Země: 96 minut 12 sekund 

Počet obletů: 1440 

Celkem kilometrů: cca 70 milionů 

Rychlost: cca 29 000 km/h (8100 m/s) – poprvé dosažena první kosmická rychlost 

 
6. 10. 1944 Den překročení hranic na Dukle 
Nejednoznačné hodnocení Karpatsko-dukelské operace zosobňuje i jeden z jejích hlavních aktérů, velitel Čs. 

armádního sboru Ludvík Svoboda. Po válce coby ministr obrany spoluvytvořil oslavování operace coby 

„největšího úspěchu“ československých vojáků za 2. světové války. V 70. letech však v televizním interview 

připustil, že cíle se naplnit nepodařilo a že operace trvala „mnohem déle“, než bylo naplánováno. 

 
 

 



12. 10. 1492 Den, kdy Kolumbus objevil Ameriku 
I když hnidopichové řeknou, že Ameriku objevili grónští Vikingové o pár století dřív, teprve až čin italského 

dobrodruha ve službách Španělů z roku 1492 znamenal přelom. Kolumbus totiž pro Evropu získal Ameriku 

natrvalo. 12. říjen se v Americe přijímá různě: třeba v USA se „Columbus Day“ slaví jako státní svátek, hůře toto 

výročí přijímají potomci místních obyvatel, „Indiánů“. Kolumbův objev totiž nastartoval jejich masové vymírání, 

podle dlouhodobých statistik příjezd Evropanů přežilo jen 10% místních obyvatel. 
 

28. 10. 1918 Den, kdy vzniklo Československo 

Příběh vzniku našeho samostatného státu je téměř neuvěřitelný. Těžko uvěřit, že tak dalekosáhlou změnu hranic od 

Aše až po Užhorod zařídí v podstatě jen hrstka zapálených idealistů. Hlavní roli mezi nimi hrál profesor a poslanec 

Tomáš G. Masaryk, téměř sedmdesátník, který však svou energií vydal za několik dvacátníků. Když v Rusku 

zakládal legie, neúnavně pendloval od oddílu k oddílu a sám řešil všechny otázky od logistiky až po vojenskou 

taktiku (!). S jeho velkým přičiněním tak vznikl stát, mezi jehož 13 miliony obyvateli byly i 3 miliony Němců, 750 

tisíc Maďarů, 500 tisíc Rusínů, 200 tisíc Židů a skoro 100 tisíc Poláků. Tohle výbušné národnostní složení pak 

stálo i za jeho koncem o dvacet let později. Ale to už je jiný příběh. 

 

31. 10. 1517 Den, kdy Martin Luther zveřejnil svých 95 tezí 

Martin Luther se dožil 62 let. Zemřel v roce 1546 – v době, kdy mu selhávalo zdraví a trpěl přepracováním a 

návaly špatných nálad. Příčinou smrti byl pravděpodobně srdeční infarkt. 

 

Zajímavosti: 

 

Ke svému rozhodnutí o vstupu do kláštera dospěl Luther v roce 1505 za cesty z univerzity domů k rodičům. 

Později napsal, že ho zastihla prudká bouře s divokými blesky a jeho zcela paralyzoval strach o život. V té chvíli 

prý složil slib svaté Anně, že pokud z bouře vyjde bez úhony, stane se mnichem. 

Velmi zajímavý byl jeho postoj k židům. Od počáteční tolerance se v pozdějším období dostal až na velmi 

nepřátelské pozice. Například své poslední kázání, pouhé tři dny před smrtí, věnoval takřka kompletně nutnosti 

vyhnat židy z německých měst (či je pokřesťanštit). 

 
 
 

 

Bitva o Guadalcanal 
. 

Bitva o Guadalcanal probíhala ve dnech 7. srpna 1942 až do 9. února 1943 a stala se jednou 

z nejdůležitějších bitev druhé světové války svedených v Tichomoří. Uskutečnila se v oblasti ostrova Guadalcanal, 

patřícího do souostroví Šalomounových ostrovů. 

Bitva byla svedena mezi silami Spojenců, především Spojených států a japonskou císařskou armádou a císařským 

námořnictvem na zemi, na moři a ve vzduchu. Skončila vítězstvím Spojenců, které bylo, spolu s vítězstvím v bitvě 

u Midway, počátečním krokem ke zdolání dočasné japonské hegemonie v Asii a v Tichém oceánu. Tato bitva byla 

současně první velkou ofenzívou Spojenců proti Japonskému císařství. Bojištěm byly kromě samotného ostrova 

Guadalcanal také okolní vody a ostrovy v jižních Šalomounových ostrovech. 

Spojenecká vojska, složená hlavně z jednotek námořní pěchoty Spojených států (USMC), zahájila ráno 7. srpna 

1942 vyloďování na ostrov Guadalcanal a sousední ostrovy Tulagi, Gavutu a Tanambogo, aby zabránila trvalému 

použití Guadalcanalu Japonci. Ti zde stavěli vojenské letiště s cílem ohrozit zásobovací trasy mezi USA a Austrálií. 

Spojenci též potřebovali tento ostrov pro svůj další postup. Vylodění Spojenců Japonce překvapilo, takže v první 

fázi Spojenci rychle dosáhli velkých úspěchů. Mimo jiné obsadili nedostavěné letiště, později 

pojmenované Hendersonovo. Nakonec v oblasti proběhly tři hlavní pozemní souboje, pět velkých námořních bitev 

a několik vzdušných soubojů. V prosinci roku 1942 ukončili Japonci svoje další pokusy o znovuovládnutí ostrova, 

své jednotky evakuovali a přenechali ostrov Spojencům. Definitivně skončila bitva o Guadalcanal 7. února 1943. 

Byla velkým a důležitým vítězstvím Spojenců a ukázala, že nad Japonci je možno zvítězit i v džungli, kde se do té 

doby zdáli být neporazitelní. 
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Předehra 

Ráno 7. prosince 1941 zaútočilo japonské námořnictvo na Pearl Harbor a zatáhlo tím USA do druhé světové války. 

Po počátečním úspěšném tažení bylo císařské námořnictvo zasaženo porážkou v bitvě u Midway, kde ztratilo čtyři 

těžké letadlové lodě. To umožnilo Spojencům, zejména Spojeným státům, přejít do protiútoku. 

Jelikož Japonci ztratili většinu svých těžkých letadlových lodí, nutně potřebovali dokončit rozestavěné letiště na 

Guadalcanalu. Pokud by se jim je podařilo dokončit, ohrožovali by tím spojenecké zásobovací trasy z USA 

do Austrálie a na Nový Zéland, poskytovalo by jim krytí pro japonskou základnu v Rabaulu a také možný výchozí 

bod pro invazi na Fidži, Novou Kaledonii a na Samou. Japonci plánovali umístit na letišti po jeho dokončení 

45 stíhaček a 60 bombardérů. 

Spojenecký plán na útok prosadil admirál Ernest King, vrchní velitel Námořnictva Spojených států. Úkolem bylo 

zajistit bezpečnost spojeneckých námořních tras, izolovat japonskou základnu v Rabaulu a také podpořit tažení 

na Nové Guineji pod velením Douglase MacArthura a umožnit v budoucnu znovuzískání Filipín. Původně bylo 

úkolem získat ostrovy Tulagi a Santa Cruz, ale americká rozvědka v červenci 1942 zjistila, že Japonci na 

Guadalcanalu staví letiště. Proto byl vynechán Santa Cruz a do operačních plánů byl přidán Guadalcanal.  

Při přípravě na útok byl odeslán generálmajor námořní pěchoty Alexander Vandegrift s 1. divizí námořní 

pěchoty na Nový Zéland. Mnoho námořních, leteckých a pozemních sil bylo odesláno na Fidži, Samou, Nové 

Hebridy a do Nové Kaledonie. Operace byla pojmenována Watchtower (~ Strážní věž) a její velení bylo umístěno 

na Nové Hebridy. 75 válečných a přepravních lodí z USA i Austrálie bylo umístěno blízko Fidži pro nastávající 

operaci 26. července 1942. 16 000 vojáků námořní pěchoty (Marines) pod vedením generála Vandegrifta bylo 

připraveno pro vylodění. 

Boj o Guadalcanal 

Vylodění 

 

Rozmístění obranných pozic americké 1. divize USMC na Lunga Point k 12. srpnu 1942 (D+5) 

K vylodění došlo 7. srpna 1942 a setkalo se jen s malým odporem. 8. srpna Američané dobyli téměř bez odporu 

letiště a přejmenovali ho na Henderson Field. Japonci však rychle odpověděli a porazili americké loďstvo u ostrova 

Savo. Americká námořní pěchota však navzdory sílícím útokům Japonců vydržela. 

K nejvýznamnějším japonským útokům došlo 18. srpna a 13. září. První útok byl odražen, ale během druhého už 

Japonci téměř uspěli. Další velký japonský útok proti Hendersonovu letišti proběhl 24. a 25. října a byl s velkými 

ztrátami, zvláště na japonské straně, odražen. Boj však zatím rozhodnut nebyl. 

Kruté boje 

 

Mrtví japonští vojáci, kteří zahynuli při útoku na americké pozice 21. srpna 1942 
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Boj o Guadalcanal trval na souši i na moři až do začátku roku 1943, kdy se Japonci rozhodli z ostrova stáhnout. 

Nebyli schopni nahrazovat pokračující ztráty. Američané už navíc měli od poloviny listopadu 1942 situaci pevně v 

rukou. Předtím byli Japonci rozhodnuti Američany vytlačit stůj co stůj a učinili mnoho pokusů vylodit posily 

prostřednictvím tzv. tokijského expresu („krysí transporty“). Japonské lodní konvoje však byly zranitelné, a to 

nejen kvůli letadlům z Hendersonova letiště, ale i silám amerického námořnictva v oblasti. 

V listopadu 1942 Japonci vynaložili maximální úsilí s cílem Američany na Guadalcanalu porazit. 

Klíčové námořní bitvy 

V noci z 8. na 9. října 1942 se skupina 7 japonských křižníků a jednoho torpédoborce pod velením viceadmirála 

Mikawy přiblížila k ostrovu Savo s cílem zničit transportní lodě dodávající materiál na pevninu. Překvapivým 

útokem se jim podařilo v rychlém sledu potopit 4 americké křižníky a další dva torpédoborce a jeden křižník těžce 

poškodit, zatímco sami neztratili ani jedno plavidlo. Japonské lodě nyní mohly pokračovat k bezbranným 

transportním lodím, ale Mikawa další postup odvolal, protože se obával amerického leteckého útoku. Americké 

letadlové lodě přitom v té době nebyly v oblasti přítomny. Americké transportní lodě po zprávách o bitvě urychleně 

odpluly, aniž by vylodily všechen materiál. I přesto se jednalo z japonské strany o promeškanou příležitost. 

24. srpna zaútočila japonská letadla ze tří letadlových lodí na Hendersonovo letiště, ale bez významného úspěchu. 

Americká letadla při protiútoku potopila japonskou letadlovou loď Rjúdžo, jeden křižník a jeden torpédoborec, 

výměnou za těžké poškození americké letadlové lodě Enterprise. 

V noci z 11. na 12. říjen došlo k bitvě u mysu Esperance. Další japonský křižník a torpédoborec byly potopeny za 

cenu jednoho amerického torpédoborce a několika poškozených křižníků. Střetnutí nemělo významný strategický 

dopad, ale ukázalo výrazné zlepšení amerických dovedností v nočních bitvách. 

25. až 27. došlo k dalšímu střetu letadlových lodí v bitvě u ostrovů Santa Cruz. Americké síly ztratily letadlovou 

loď Hornet, čímž se jedinou letadlovou lodí v oblasti stala Enterprise, která byla navíc poškozena. Japonské ztráty, 

zejména na letadlech a pilotech, společně s poškozením jejich letadlových lodí ovšem znamenaly, že tohoto 

vítězství nemohli nijak využít. 

K rozhodujícím námořním operacím došlo 12. až 15. listopadu, kdy se obě loďstva znovu střetla ve vodách u 

ostrova Savo (viz Bitva u Guadalcanalu). Japonská formace zahrnující mimo jiné 2 bitevní křižníky se utkala v noci 

na 13. listopad s americkými silami složenými z křižníků a torpédoborců. V průběhu bitvy Japonci potopili tři 

americké torpédoborce a dva křižníky a i přes své vlastní ztráty mohli pokračovat dále ostřelovat Hendersonovo 

letiště a vylodit své vlastní posily na souš. Japonský admirál se ovšem rozhodl útok pozastavit. Příštího dne se 

americkým letounům podařilo dostihnout a potopit jeden z bitevních křižníků Hiei, který byl těžce poškozený z 

předchozích bojů. V noci ze 14. na 15. listopad se japonské lodě pokusily znovu přiblížit, přičemž narazili na odpor 

dvou amerických bitevních lodí South Dakota a Washington, které tvořily poslední významnou bojeschopnou část 

amerického námořnictva v oblasti. I přes problémy South Dakoty s jejími elektrickými systémy, které ji vyřadily z 

boje, se Washingtonu podařilo potopit japonskou bitevní loď Kirišima, což přimělo zbytek japonské formace k 

ústupu. 

Japonské námořní úsilí se poté omezilo na zásobovací mise pro vojáky na pevnině. Při pokusu o zmaření jedné z 

těchto misí v noci 30. listopadu se 8 japonských torpédoborců střetlo s daleko silnější americkou flotilou zahrnující 

několik křižníků. I přes tento silový nepoměr se Japoncům, částečně kvůli nerozhodnosti amerického kontradmirála 

a obecnému podcenění nesmírné účinnosti japonských torpéd, podařilo se ztrátou pouze 1 torpédoborce potopit 1 

křižník a těžce poškodit 3 další, což je na několik měsíců vyřadilo z boje. Tento střet, známý jako bitva u 

Tassafarongy, byl z taktického hlediska pro Američany drtivou porážkou. Hlavní cíl se, jako už obvykle, ale 

Japoncům splnit nepodařilo. Zásoby a materiál zanechávané na pobřeží systematicky ničily americké nálety a 

situace na souši se pro ně neustále zhoršovala. Nakonec bylo rozhodnuto o evakuování zbylých japonských sil z 

Guadalcanalu. 

7. února 1943 byla bitva o ostrov Guadalcanal a jeho okolí definitivně ukončena. 

 

Druhá bitva u El Alameinu 

. 

Druhá bitva u El Alameinu byla součást druhé světové války, odehrála se v říjnu 1942 v severní Africe. 

Začala 19. října, kdy Britové zahájili protiofenzívu. 23. října pod vedením britského generála Bernarda Lawa 
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Montgomeryho Spojenci vyhráli. Erwin Rommel byl nucen ustoupit nejprve k Al Agheile a poté do Tunisu. 

Německo-italské jednotky byly postupně vytlačovány z Afriky. 

Poté, co Spojenci dobyli zpět pevnost Tobrúk, vytlačili nakonec v květnu 1943 Němce z Afriky úplně. 

Průběh 

9. září 1940 vpadly Mussoliniho jednotky do Egypta. Britové ustoupili k Sidi Barrani, 

kde Italové svojí ofenzivu zastavili. 9. prosince zahájili Britové protiútok (viz Operace Compass) a vytlačili Italy 

z Libyjské provincie Kyrenaiky. 

V únoru 1941 posílily vyčerpané italské jednotky jednotky německého Afrikakorpsu a pod velením Erwina 

Rommela, čerstvého vítěze z Francie, zahájili ofenzivu s cílem dobýt zpět Kyrenaiku a zaútočit na Egypt (viz Akce 

Sonnenblume). Britové ustoupili až na Egyptskou hranici s výjimkou australské posádky v Tobruku. Ta se zde 

spolu s Čechoslováky a Poláky opevnila aby tento důležitý přístav nepadl do Rommelových rukou. Následujících 

osm měsíců se o něj obě strany přetahovaly (viz Obléhání Tobruku). 18. listopadu zahájila nově vzniklá britská 8. 

armáda operaci Crusader s cílem vyprostit Tobruk z obležení. Rommel byl nakonec donucen ustoupit zpět 

k Agheile odkud před 10 měsíci začal svůj odvážný útok. V červnu roku 1942 se mu však nakonec přece jen 

podařilo Tobruk dobýt (viz Bitva u Gazaly). 8. armáda byla donucena stáhnout se hluboko do Egypta až k 

železniční stanici El Alamein. V červenci zde probíhaly těžké boje, které obě strany vyčerpaly (viz První bitva u El 

Alameinu). Britové však Rommela zastavili. Nyní se pod velením nového velitele Bernarda Law 

Montgomeryho připravovali na protiofenzivu. 

Operace Lightfoot 

 

Operace Lightfoot 

Dne 23. října 1942 zahájil Montgomery první fázi své obezřetně naplánované ofenzivy, operaci "Lightfoot". V 

blízkosti Kattarské prolákliny podnikl XIII. sbor pod velením generála Horrockse klamný útok. Dále na severu 

pronikl X. sbor pod velením generála Lumsdena přes německá minová pole směrem k hřebenu Kidney. Překvapivý 

úder, provedený s nelítostnou důsledností donutil Rommela jednat. Shromáždil své motorizované jednotky a zahájil 

protiútok, při němž vyslal své poslední tanky proti převaze britské palebné síly. Ačkoliv německé ztráty narůstaly, 

nepodařilo se Montgomerymu prolomit nepřátelské linie. Získal kus území na severu, ale Němci se stále drželi a 

jejich smrtonosná 88mm děla ničila jeden britský tank za druhým. Britové však na rozdíl od sil Osy mohli svoje 

ztráty, díky krátkým zásobovacím komunikacím a za Churchillova plného zájmu o výsledek severoafrické 

kampaně, rychle nahrazovat. Rommel takovou podporu od Hitlera neměl a jeho zásobovací komunikace se táhly až 

do Libye
[zdroj?]

, takže i když nedosáhl průlomu, podařilo se Montgomerymu citelně zeslabit síly nepřítele. 

 

 

Operace Supercharge 
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Operace Supercharge 

 

Britská pěchota v útoku 

Na konci října bylo už Montgomerymu jasné, že jeho plán na prolomení německých pozic úplně nevyšel. Se 

souhlasem vrchního britského velitele Harolda Alexandera vypracoval novou alternativu, operaci "Supercharge". 

Rozhodl se soustředit veškeré své síly proti německým pozicím na jihozápadě, kde očekával Rommelovu slabinu. 

Dne 2. listopadu zahájila pěchota a dělostřelectvo útok a vytvořili v německé obraně mezeru jíž využily 

tanky. Rommel přesunul své zbývající jednotky k hřebenu Kidney, kde se Britové pokoušeli o průlom. 

Německá 88mm děla působila britům citelné ztráty. Britská 9. obrněná brigáda ztratila 70 ze svých 94 tanků. 

Britové však stále postupovali. Němci v bitvě utrpěli nenahraditelné ztráty, například přišli o všechna 88mm děla s 

výjimkou 24 kusů. Rommel si uvědomil, že jeho síly už nejsou schopny dále vzdorovat britským silám a tak, 

navzdory Hitlerovým rozkazům, ustoupil. Zbývalo mu pouhých 36 tanků. 

Dohra 

Montgomery dosáhl velmi důležitého vítězství a jeho, nyní sebevědomá, 8. armáda začala pronásledovat 

zbytky Panzerarmee Afrika. Ústup Osy se zastavil (a to pouze na chvíli) až v Tunisku na Marethské 

linii. Spojenci definitivně získali v Africe převahu. 
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BLAHOPŘEJEME 

Místní organizace tělesně postižených přeje svým členům, kteří v průběhu září a října 2022 oslaví svá životní 

jubliea,hodně zdraví,štěstí a spokojenosti. Naše přání směřuje k p.Zdeně PÍCHOVÉ, Marcele KŘÍŽKOVĚ,Mileně 

SUCHÉ, Marii PROVAZNÍKOVÉ.  
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