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P Ř I P R A V U J E M E 

21.-24.11.2022 – Předvánoční výstava prací zdravotně postižených a seniorů v místnostech Klubu důchodů 

,Školní 2213 Česká Lípa. Součástí výstavy je i soutěž „ O nejoriginálnější vánoční motiv“.  

Otevřeno bude: pondělí 10.00- 17.00 

                           Úterý      9.00-17.00 

                           Středa     9.00-17.00 

                           Čtvrtek   9.00-12.00 

Výrobky na soutěž     se seznamem s uvedenými cenami můžete doručit do Komunitního centra od úterý 15.11.,   

středa 16.11. 9.00-15.00;  pátek-    9.00-11.00.  

Č L E N S K É    P Ř Í S P Ě V K Y 

Upozorňujeme členy místní organizace tělesně postižených, že mají možnost zaplatit si členské příspěvky  

do 30 listopadu 2022.  Ti z vás, kteří se nemohou dostavit do Komunitního centra, zavolají na tel. 606141859, 

723594459, a domluvíme si schůzku u vás doma. Kdo nebude mít členské příspěvky zaplaceny, bude vyškrtnut ze 

seznamu členů. 

A R T E T E R A P I E 

Pokračuje setkávání v arteterapeutické dílně každou středu od 13.00 hod., Školní 2213, Česká Lípa. Nyní vyrábíme 

věci na výstavu, která bude 21.-24.11.2022. 

 



C V I Č E N Í  N A   Ž I D L Í C H 

Cvičení na židlích pod vedením fyzioteprapeutky  probíhá každou středu od 15.00 v Komunitním centru, Školní 

2213, Česká Lípa. Cvičíme s terra-bandy a overbaly. 

 

P R Á C E  N A  P C 

Máte možnost přihlásit se na kurz „Základy   práce s PC“  ,“Kurz práce s PC pro pokročilé“.   Na termínech se 

dohodneme.(Podle počtu přihlášených). Cena kurzu-10 lekcí po 2 vyučovacích hodinách je 500,- Kč. 

ČLENSKÁ SCHŮZE         a     MIKULÁŠSKÁ SEŠLOST 

Místní organizace tělesně postižených Česká Lípa zve všechny své členy na členskou schůzi, která se bude 

konat.ve středu 7.12.2022 od 13.oo hod. v Klubu seniorů, Komunitní centrum, Školní 2213, Česká Lípa. 

Program:1)Zahájení 

              2)Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu 

              3)Zpráva o činnosti 

              4)Plán činnosti a rozpočet na r. 2023 

              5)Různé 

              6)Diskuse 

              7)Usnesení, závěr 

Po skončení schůze bude následovat  „Mikulášská sešlost“(od 14.00) 

 

MIKULÁŠSKÁ  SEŠLOST 

Setkání k Mikuláši se bude konat ve středu 7.12.2022 od 14.00. K tanci a poslechu hraje p.Hanžl.  Cena 

Mikulášského setkání je 70,- Kč. Přihlásit se můžete v Komunitním centru, Školní 2213,Česká Lípa nebo na tel 

723594459(p.Zemanová),777047684(p.Šlachtová),606161859(p.Zahrádková) do 29.11.2022(z důvodu zajištění 

občerstvení). 

 

 

 

 

 



 



 

 



     

 

 

Z P R Á V Y   Z    N R Z P v ČR 
 

 

Informace č.: 88 – 2022  Novela zákona o státní sociální podpoře 

Vážení přátelé, 

v příloze Vám posíláme Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, 

který je v meziresortním připomínkovém řízení. Smyslem zákona je: 

1. umožnit, aby prarodič, který osobně a řádně pečuje o dítě zakládající nárok na rodičovský příspěvek, mohl 

být ustanoven příjemcem rodičovského příspěvku, pokud o to oprávněná osoba, tj. rodič, písemně požádá 

krajskou pobočku Úřadu práce. O ustanovení prarodiče příjemcem rodičovského příspěvku může rodič 

požádat buď již v žádosti o přiznání rodičovského příspěvku nebo kdykoliv v průběhu pobírání dávky 

podáním žádosti o změnu příjemce rodičovského příspěvku; 

2. zajistit, aby pečující prarodič, kterému dítě nebylo svěřeno do péče rozhodnutím soudu nebo jiného 

příslušného orgánu (tj. který nesplňuje obecnou podmínku uvedenou v § 20 odst. 2 zákona o důchodovém 

pojištění), mohl být z titulu této péče účasten důchodového pojištění (náhradní doba důchodového pojištění 

podle § 5 odst. 2 písm. c) zákona o důchodovém pojištění). Právním titulem pro účast prarodiče na 

důchodovém pojištění bude pobírání rodičovského příspěvku na základě výše uvedené žádosti rodiče. Po 

dobu, po kterou bude rodičovský příspěvek vyplácen prarodiči, bude moci výhodu náhradní doby pojištění 

využít výlučně on a nikdo jiný; 

3. zavést v zákoníku práce novou překážku v práci na straně zaměstnance – prarodičovskou dovolenou. 

Zaměstnavatel bude povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci po dobu čerpání prarodičovské 

dovolené. Ta se bude poskytovat na základě písemné žádosti zaměstnance po dobu, po kterou bude 

prarodič příjemcem rodičovského příspěvku, nejdéle však do 3 let věku vnoučete. Zároveň bude 

zaměstnanci poskytována stejná ochrana jako matce na rodičovské dovolené (zákaz výpovědi a okamžitého 

zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele a stejné podmínky pro čerpání dovolené); 

 

 

Informace č.: 86 – 2022 (Projednávání příspěvku na mobilitu a výchovné v PSP ČR) 
Vážení přátelé, 

informujeme vás o tom, jak probíhá schvalování novely zákona č. 329/2011 Sb., o dávkách pro osoby se 

zdravotním postižením a dále, jak probíhá jednání poslanců ve věci návrhu novely zákona č. 155/1995 Sb., o 

důchodovém pojištění, a to konkrétně o výchovném u příjemců invalidního důchodu. Oba zákony byly projednány 

v pátek 17. 10. 2022 ve druhém čtení a byly načteny pozměňovací návrhy. 

U zákona o dávkách pro osoby se zdravotním postižením vláda navrhuje zvýšit příspěvek na mobilitu na 900,- Kč 

měsíčně a zvýšit příspěvek na schodišťovou plošinu o 100 000,- Kč. K příspěvku na mobilitu byly načteny 

pozměňovací návrhy poslankyň a poslanců, které navrhují zvýšit příspěvek na mobilitu až do výše 2200,- Kč 

měsíčně. Tady zřejmě vládní koalice uhájí oněch 900,- Kč měsíčně. Dále byl panem poslancem Vítem 



Kaňkovským navržen pozměňovací návrh, který prosadila NRZP ČR, a to zvýšení příspěvku na mobilit   u u lidí, 

kteří používají oxygenerátor, případně jiný přístroj na plicní ventilaci, a to zvýšení příspěvku na mobilitu o další 

2000,- Kč měsíčně. Takže tito lidé by mohli pobírat celkem částku 2900,- Kč měsíčně. Na tomto pozměňovacím 

návrhu je shoda i s opozicí. 

Ve středu 19. 10. 2022 bude pozměňovací návrhy projednávat ještě jednou Výbor pro sociální politiku a 

pravděpodobně by v příštím týdnu měla Poslanecká sněmovna zákon schválit a postoupit jej k projednání Senátu. 

Změna zákona by mohla platit od 1. listopadu, pokud se stihne projednat zákon v Senátu včas, podepíše jej pan 

prezident a vyjde do konce měsíce ve Sbírce zákonů. Pokud se to nestihne, tak by platnost byla asi o měsíc 

posunuta. Již dnes vás upozorňujeme, že každý, kdo má zapůjčený oxygenerátor nebo přístroj na plicní ventilaci, 

musí si u své zdravotní pojišťovny vyžádat potvrzení, že mu byl přístroj zapůjčen. Bez tohoto dokladu nebude moci 

být příspěvek ve výši 2000,- Kč vyplácen. Proto již dnes na to myslete a oslovte vaše zdravotní pojišťovny. 

Pokud jde o novelu zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, byl ve druhém čtení načten pozměňovací 

návrh, který stanoví, že nárok na výchovné mají i rodiče, kteří vychovali dítě do 18 let a pobírají i po dovršení věku 

65 let invalidní důchod, protože je pro ně výhodnější. Pozměňovací návrh zpracovalo MPSV ČR, a to na základě 

podnětu NRZP ČR. Návrh podal v Poslanecké sněmovně opět pan poslanec Vít Kaňkovský. Na tomto 

pozměňovacím návrhu je také shoda politických stran a měl by být schválen pravděpodobně do konce měsíce října. 

U tohoto zákona není takový spěch, protože výchovné bude vypláceno až od 1. ledna 2023. 

 

Informace č.: 84 – 2022 Jednání ve věci příspěvku na mobilitu a úhrady 

zdravotnických prostředků 
Vážení přátelé, 

ve středu 5. 10. 2022 jednal Výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny a projednával dva návrhy zákonů, 

které jsou z pohledu lidí se zdravotním postižením velmi důležité. 

První zákon, který Výbor projednával, byla novela zákona č. 329/2011 Sb., o dávkách pro osoby se zdravotním 

postižením. Výbor doporučil Poslanecké sněmovně schválit zvýšení příspěvku na mobilitu na částku 900,- Kč. 

V této věci bylo podáno několik pozměňovacích návrhů od paní poslankyně Lucie Šafránkové a pana poslance 

Aleše Juchelky. Všechny návrhy navrhovaly vyšší částku u příspěvku na mobilitu oproti vládnímu návrhu. Ani 

jeden pozměňovací návrh nebyl schválen. Výbor dále projednával zvýšení příspěvku na mobilitu u lidí, kteří 

využívají oxygenerátory nebo jiné přístroje na umělou plicní ventilaci. Poslanci Výboru souhlasili se záměrem 

NRZP ČR, aby u těchto lidí byl příspěvek na mobilitu zvýšen o 2000,- Kč měsíčně na pokrytí nákladů na zvýšenou 

spotřebu elektrické energie. Náš návrh bude legislativně upraven a bude určitě podán ve druhém čtení zákona na 

schůzi Poslanecké sněmovny, která začíná v úterý 11. 10. 2022. Po vystoupení pana Mgr. Václava Krásy, předsedy 

NRZP ČR, na jednání Výboru jsme byli ubezpečeni, že bude tento návrh schválen v intencích dohody mezi MPSV 

ČR, poslanci Výboru a NRZP ČR. Je to dobrá zpráva, která řeší alespoň dílčí aktuální věc. 

Druhým bodem jednání Výboru byla novela zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, kde je chyba u 

výchovného za výchovu dětí, které bude vypláceno ke starobnímu důchodu. Podle současné dikce zákona by na 

výchovné neměly nárok osoby, kterým zůstal trvale invalidní důchod, protože přiznání starobního důchodu by bylo 

pro tyto osoby nevýhodné.  Podařilo se dohodnout, že tato chyba bude odstraněna a lidé, kterým zůstal trvale 

invalidní důchod, a vychovali děti, budou mít nárok na výchovné, tak jako ostatní starobní důchodci, kteří 

vychovali děti. Projednání zákona by se mělo stihnout do konce roku 2022, kdy vstupuje v platnost zákonná 

úprava, která umožňuje požádat o výchovné k důchodu. 

Ve středu se také uskutečnilo jednání se zdravotními pojišťovnami ve věci našich požadavků na valorizaci úhrad 

zdravotnických prostředků z veřejného zdravotního pojištění a na zařazení zdravotnických prostředků tzv. „bílého 

programu – klozetová křesla, sedačky do koupelny a na toalety a podobně“ opětovně do úhrad z veřejného 

zdravotního pojištění. Od 1. 1. 2020 jsou tyto zdravotnické prostředky hrazeny pouze pacienty, přičemž jsou 

poměrně drahé a pro nižší příjmové skupiny se stávají nedostupnými. Jednání se zdravotními pojišťovnami 

nepřineslo žádný kladný výsledek. Zdravotní pojišťovny odmítají jednak valorizaci úhrad zdravotnických 

prostředků a vůbec nesouhlasí s opětovným zařazením tzv. „bílého programu“. Jednání se zdravotními 

pojišťovnami bylo velmi obtížné a uspěli jsme pouze ve stejném pohledu na snížení DPH zdravotnických 

prostředků. Česká republika má, proti většině Evropských států, nastaveno příliš vysoko DPH. 

 

 

 

Vážení přátelé, 

dnes má Poslanecká sněmovna, mimo jiné, projednávat vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 

Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů a některé další zákony. 

Současně by Poslanecká sněmovna dnes měla také projednávat novelu zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém 

pojištění. 



Jak asi víte, vláda navrhuje zvýšit příspěvek na mobilitu z 550,- Kč měsíčně na 900,- Kč měsíčně a současně 

navrhuje, aby byl zvýšen příspěvek na schodišťové plošiny o 100 000,- Kč na půl milionu korun. Vláda chce oba 

dva zákony projednat v tzv. zrychleném čtení podle § 90, to znamená, že by oba dva zákony byly projednány na 

jedné schůzi Poslanecké sněmovny a po té by šly do Senátu. Jednali jsme s poslanci a dohodli jsme se, že poslanci 

budou vetovat projednávání obou zákonů v tzv. zrychleném čtení na jedné schůzi, protože při takovémto 

projednávání zákonů není možné vznášet pozměňovací návrhy. Projednávat takovéto návrhy zákonů v tzv. 

zrychleném režimu je možné v případech, kdy hrozí nějaké škody nebo zabránění nějakým vážným komplikacím. 

To však u obou zákonů nepadá v úvahu. Po dohodě s poslanci podají několik pozměňovacích návrhů, a proto je 

nezbytné, aby způsob projednávání zákonů byl standardní a mohly se pozměňovací návrhy podat. 

Poslanci předloží návrh na vyšší částku na příspěvek na mobilitu než je vládou navrhovaných 900,- Kč, ale hlavně 

chceme, aby byl do zákona č. 329/2011 Sb., zapracován pozměňovací návrh, který by zvýšil příspěvek na mobilitu 

o další 2000,- Kč u lidí, kteří jsou odkázáni na přístroje s vysokou spotřebou elektrické energie. MPSV ČR náš 

návrh neustále odmítá a prosazuje, aby si tito lidé žádali v systému hmotné nouze o tzv. mimořádnou okamžitou 

pomoc, což je dávka při které se musí předkládat všechny příjmy společně žijících osob, vyplňují se rozsáhlé 

dokumenty a Úřad práce každou žádost extra posuzuje. Jak jsme se přesvědčili, není tento systém vůbec funkční a 

jedná se o další zvýšení byrokracie. Je neuvěřitelné, že stát nutí tyto lidi, aby se dostavili na Úřad práce a žebrali o 

dávku, když každý soudný člověk musí vědět, že lidé, kteří jsou odkázáni na dýchací přístroje, se velmi 

komplikovaně mohou někam dostavit. 

Vážení přátelé, u novely zákona o důchodovém pojištění, chceme prostřednictvím poslanců předložit návrh, který 

by eliminoval chybu v zákoně, protože se ukazuje, že lidé, kterým zůstane trvale invalidní důchod, by neměli nárok 

na výchovné, i když vychovali děti. Je to jasná diskriminace a naši právníci připravili pro poslance pozměňovací 

návrh. Věříme, že se poslancům podaří vetovat zrychlené projednávání obou zmíněných zákonů a budeme moci tak 

uplatnit naše pozměňovací návrhy. 

 

 

Vážení přátelé, 

MPSV ČR připravuje Nařízení vlády, kterým má dojít ke zvýšení částek měsíčních normativních nákladů na 

bydlení pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory. Toto navýšení normativních nákladů bude platné 

od října 2022 do konce letošního roku. MPSV ČR přislíbilo, že od roku 2023 by mělo dojít k dalšímu navýšení 

normativních nákladů na bydlení. 

MPSV ČR navrhlo Vládě ČR, aby normativní náklady u nájemních a podnájemních bytů byly zvýšeny u 

domácností o jedné či dvou osobách o 4500,- Kč. U domácností se třemi a více osobami by se normativní náklady 

na bydlení měly zvýšit o 2500,- Kč. MPSV ČR dále navrhlo, aby u bytů v družstevních domech byl normativní 

náklad na bydlení zvýšen o 2500,- Kč u domácností s jednou nebo se dvěma osobami a u domácností se třemi a 

více osobami o 2000,- Kč. To samé platí také pro byty služební a byty vlastnické. 

NRZP ČR projednala, v rámci připomínkového řízení návrhy jednotlivých normativních nákladů, tak jak je 

navrhuje MPSV ČR na IV. čtvrtletí letošního roku. Na základě výpočtu pana JUDr. Jana Hutaře NRZP ČR navrhla 

pozměňovací návrhy, a to tak, že u jednočlenných a dvoučlenných domácností v nájemních a podnájemních bytech 

byl zvýšen normativní náklad o 6000,- Kč měsíčně, u domácností se třemi a více osobami by se zvýšil normativní 

náklad o 3500,- Kč. Dále jsme navrhli, aby u bytů družstevních, služebních a vlastnických byly navýšeny 

normativní náklady o 4500,- Kč u domácností o jedné či dvou osobách, a u domácností se třemi a více osobami o 

2500,- Kč. 

Naše návrhy MPSV ČR nezapracovalo do návrhu Nařízení vlády, ale budou uvedeny jako připomínky, které 

nebyly vypořádány. Vzhledem k tomu o jaký charakter dokumentu jde, nemůže NRZP ČR v tuto chvíli již více 

udělat. Domníváme se, že situace je natolik vážná, že se domníváme, že navrhované zvýšení normativních nákladů 

není dostatečné. 

Vážení přátelé, pokud nám chceme pomoct s prosazováním našich návrhů, můžete psát jednotlivým ministrům a 

upozornit je na naše návrhy ve věci Nařízení vlády na zvýšení normativních nákladů. 

 

Mgr. Václav Krása 

Předseda NRZP 

 

 

 

    

 



 INFORMACE  č.87- Zkrotíme energie                                                                           
  Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

dovolte, abychom Vám poděkovali za Vaši práci, díky které se daří České republice pomáhat domácnostem v často 

tíživých situacích. Během letošního roku přibylo nové a pro řadu lidí hodně citlivé téma, se kterým se během vaší 

práce nejspíš potýkáte také: plnohodnotný život rodin narušuje růst cen energie.Vláda na situaci reaguje. Na zimu 

jsme připraveni: naplnili jsme zásobníky zemního plynu z více než 90 procent, máme přístup k zemnímu plynu 

díky podílu a nizozemském LNG terminálu, osvobodili jsme domácnosti i podniky od plateb na podporované 

zdroje, rozšířili normativy dávek na bydlení, zavedli jsme stropy cen na elektřinu i plyn a připravujeme režim tzv. 

zranitelného zákazníka. 

Kroky vyjmenované níže pomohou zajistit dostupné ceny energie pro domácnosti a v případě potřeby i dostupnou 

adresnou pomoc. Uvědomujeme si však, že situace je pro řadu našich občanů velmi nepřehledná a je třeba pracovat 

s lidmi přímo v terénu, proto Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje ve spolupráci s Ministerstvem 

životního prostředí společnou kampaň s názvem Zkrotíme energie.  

Kampaň představíme na tiskové konferenci 20. řijna a ve stejný den bude spuštěn také stejnojmenný portál 

(www.zkrotimeenergie.cz). Tato úvodní fáze kampaně se zaměří především na posilování informovanosti o 

přínosech okamžitých úspor energie, které mohou ušetřit až pětinu spotřeby domácností a projeví se snížením 

výdajů v celkové částce tisíců korun ročně. Souběžně budeme informovat o možnostech systému dávek a 

zvýšeného příspěvku na bydlení, který pomůže lidem s platbami za vysoké účty za energie. Od listopadu pak 

hlavní obsah kampaně zacílíme na dlouhodobá opatření. Naším cílem je zprostředkovat nově připravované 

dotační programy i pro nízkopříjmové domácnosti, díky kterým vláda pomůže zajistit prostředky na 

rekonstrukci jejich domů, výměnu oken nebo na zateplení stěn, to vše pak zajistí trvale nízké platby za energie a 

zbaví domácnosti nutnosti žádat o příspěvky od státu. 

Chápeme vytížení pracovníků v sociálních službách, přesto bychom ocenili vaše zapojení do kampaně Zkrotíme 

energie. Nabídneme vám informační podporu, tiskové materiály či online workshopy, které pomohou vašim 

klientům při ochraně před vysokými cenami energie. Informace o možnosti zapojení jsou připojeny k této zprávě. 

Víme, že Česko má dostupná řešení, která pomohou snížit náklady na energie během nejbližších let. Musíme jen 

správně nakombinovat zelenou energii a snížit spotřebu energií tak, aby se zachoval obvyklý komfort. Tím posléze 

snížíme i výdaje za elektřinu nebo teplo. Čím více lidí se zapojí, tím rychleji ceny energií klesnou, předem 

děkujeme za to, že pomáháte.  

S úctou 

Mgr. Bc. Zdislava Odstrčilová 
náměstkyně pro řízení sekce 

rodinné politiky a sociálních služeb 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Na Poříčním právu 1/376 

128 00 Praha 2 

Mob.: 777 672 902 

Tel.: 950192765 

H I S T O R I C K Á     P Ř I P O M Í N K A 

PIVNÍ PUČ 

Pivní či pivnicový puč byl neúspěšný pokus o nacistický státní převrat v Německu, který se odehrál 

v bavorském Mnichově od večera 8. listopadu do brzkých ranních hodin 9. listopadu 1923. 

Průběh 

8. listopadu 1923 nechal Adolf Hitler obklíčit měšťanský pivovar Bürgerbräukeller v Mnichově, kde se konala 

schůze představitelů bavorských elit (mj. Gustav von Kahr, Otto von Lossow, Hans von Seisser). Hitler se po boku 
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generála Ericha Ludendorffa zúčastnil schůze. Když s projevem začal Kahr, vrhl se Hitler k pódiu s 

vytaženým revolverem a do pivovaru vtrhla i jeho jednotka SA, která jen čekala na povel. Během chvilky si Hitler 

získal podporu u davu, ale nepovedlo se mu naklonit si ani pomocí slibů, lichotek a poté i hrozeb na svou stranu 

hlavní vůdce, aby se přidali k „pochodu na Berlín“ a pomohli mu svrhnout tehdejší německou vládu. Se 

zfanatizovaným davem poté vyrazil do ulic v centru Mnichova, kde se mu ale postavila policie. Hitler vyhrožoval 

zastřelením rukojmí, a tak velitel policistů ustoupil. Pochod pokračoval, ale ještě se mu postavil Michael von 

Godin, který vedl „zelené policisty“ a ani nevyjednával, rovnou vydal rozkaz k palbě. Několik účastníků bylo 

zastřeleno. 

V důsledku krachu celé akce byla NSDAP rozpuštěna. Hitler sám byl zatčen dva dny po střelbě a postaven před 

soud. Místo pěti let, ke kterým byl odsouzen, si ale nakonec odseděl necelých devět měsíců ve věznici 

v Landsbergu. Za asistence Rudolfa Hesse tam sepsal své dílo Mein Kampf. Jeho první svazek věnoval památce 

padlých pučistů, kteří byli v dobách Třetí říše uctíváni jako mučedníci. 

KANONIZACE ANEŽKY ČESKÉ 

Kanonizace Anežky České (předtím označované zpravidla jako Anežka Přemyslovna), k níž došlo 12. 

listopadu 1989 ve vatikánské bazilice sv. Petra, je považována za předzvěst sametové revoluce započaté pět dnů 

poté v Československu. 

Ačkoliv byla v době komunistického režimu možnost vycestování z 

Československa do tzv. kapitalistických států značně ztížena, umožnily 

úřady účast při slavnostní bohoslužbě tisícům věřících (odhady se 

pohybují mezi 7–10 000 lidí), zejména z Moravy; do Říma je odvezly 

stovky autobusů. Zúčastnil se také pražský arcibiskup František kardinál 

Tomášek, primas český. Obřad přenášela i Československá televize. 

Charakter události v historickém kontextu posílilo i proroctví, že „v 

Čechách nastane mír a pokoj i blahobyt, až dojde ke kanonizaci Anežky“. 

 

 

PŘED PADESÁTI LETY ZAČAL PROCES S VÁLEČNÝM ZLOČINCEM 

ADOLFEM EICHMANNEM 

Soudní líčení začalo 11. dubna 1961. Eichmann byl obžalován z 15 kriminálních deliktů, především pak ze 

zločinů proti lidskosti a zločinů proti židovskému národu. Soudu, sestávajícímu ze tří soudců, předsedal 

izraelský generální prokurátor Gideon Hausner.  

Eichmann se během celého přelíčení snažil vystupovat jako člověk, který se svým způsobe m sám stal obětí 

nacistické mašinérie. Tak jako jeho spolupachatelé souzení při norimberském procesu v letech 1945 – 1946 

se odvolával na princip poslušnosti, kvůli němuž se vzdal svědomí. Nenávist k Židům prý necítil, nebyl 

antisemitou, ale nacionalistou. 

„Vraždu, toto ničení a vyhlazování Židů,“ řekl Eichmann doslova, „považuji za jeden z nejtěžších zločinů 

v lidských dějinách.“ A v jiné části procesu prohlásil: „Stále si vzpomínám, že když jsem uviděl pece 

krematoria, podlomila se mi kolena. Musel jsem myslet na něco jiného. Dělám to vždycky, když s něčím 

nesouhlasím, abych přestal na to myslet.“  

Čtrnáct dní trvající svědectví však nabídla jiný obraz. Během procesu s Eichmannem vystoupilo na sto 

svědků, většinou přeživších šoa, soud měl k dispozici více než 1500 dokumentů. Během procesu byl mimo 

jiné zveřejněn i dokument o Eichmannově rozhovoru s podřízenými roce 1944 v Budapešti, kdy byl v sázce 

osud maďarské židovské komunity. Na dotaz ohledně počtu dosud zavražděných evropských Židů 

Eichmann odpověděl: „Víc než pět." Nebylo třeba dodávat, o jaký číselný řád se jedná. Všichni věděli. A 

když se důstojník zeptal Eichmanna „co se stane, až se svět bude ptát na ty milióny," Eichmann odvětil 

dnes již pověstným výrokem: "Sto mrtvých je katastrofa, milión mrtvých je jen statistika." 

„ 

Blahoslavená Anežka 

Česká, přestože žila v době 

nám tak vzdálené, zůstala i 

dnes zářným vzorem 

křesťanské víry a hrdinné 

lásky. 

“ 

— papež Jan Pavel II. při kanonizační 

ceremonii 
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Proces skončil 14. srpna 1961, během následujících čtyř měsíců soudci rozvažovali o vině. Eichmann byl 

shledán vinným v plném rozsahu obžaloby a 15. prosince odsouzen k smrti. Následovalo jeho odvolání, ale 

29. května 1962 izraelský Nejvyšší soud Eichmannovy námitky zamítl. Dva dny nato izraelský prezident 

Jicchak ben Cvi zamítl i Eichmannovu žádost o milost a po půlnoci 1. června 1962 byl Adolf Eichmann 

popraven. 

Soud s tímto válečným zločincem znamenal v Izraeli i mimo něj předěl v postoji k šoa a rovněž stíhání 

nacistických válečných zločinců dostalo nový impuls. Osud obětí holokaustu se postupně dostal do popředí 

zájmu historiků a psychologů, později začaly být v mezinárodním měřítku projednávány i otázky 

odškodnění. Dopadení a odsouzení Adolfa Eichmanna současně představovalo morální satisfakci:  

 

MASAKR U WOUNDED KNEE 

Masakr u Wounded Knee známý též jako bitva u potoka Wounded Knee, byl poslední větší ozbrojený konflikt 

mezi Siouxy - Lakoty a Spojenými státy, který Generál Nelson A. Miles označil za „masakr“, ve svém dopise 

komisaři pro indiánské záležitosti.
[1]

 

Masakru předcházely velké nepokoje v rezervacích vyvolaných novým náboženstvím Tance duchů. 15. prosince 

1890 se pro jistotu rozhodla indiánská policie ve Standing Rocku zatknout nejvlivnějšího indiána, Sedícího býka. 

Během zatýkání však došlo k šarvátce, při níž zemřelo 6 policistů a 8 indiánů, včetně Sedícího býka. 

Dne 29. prosince 1890 500 vojáků 7. kavalerie armády Spojených států, podporovaných lehkým dělostřelectvem, 

obklopilo skupinu indiánů kmene Siouxů na území indiánské rezervace Pine Ridge 
[2]

 (na jihozápadě amerického 

státu Jižní Dakota u hranic s Nebraskou) s rozkazem přivést je na železnici k transportu do Omahy. 

Podle mínění českého etnografa Miloslava Stingla způsobil masakr plukovník James W. Forsyth.
[3]

 Jeden z indiánů 

postižený hluchotou jménem Černý Kojot neslyšel totiž rozkaz odevzdat zbraně. Plukovník Forsyth kvůli této 

neposlušnosti proto nařídil postřílet indiánský tábor s bezbrannými a od únavy polomrtvými lidmi. 

Po masakru byl plukovník Forsyth předán kárnému řízení za neoprávněný zásah. Později mu byly všechny pocty 

vráceny a byl povýšen na generála, a 20 jeho mužů dokonce obdrželo nejvyšší americké vyznamenání za 

statečnost, Medaili cti.
[4

 

 

BITVA NA BÍLÉ HOŘE 
Bitva na Bílé hoře, svedená dne 8. listopadu 1620, je v historii českého národa uváděna jako jedna z největších 

tragédií. Na dlouhých tři sta let zastavila vývoj české kultury. V dějepise bývá doba po bitvě na Bílé 

hoře nazývána „dobou temna“. 

 

Protestantské Čechy, katolický král 

V 17. století nebyla v Čechách jednoduchá situace. V Čechách převládalo protestantské náboženství, které bylo do jisté 

míry „oficiální“ díky přiznání náboženských svobod formou tak zvané České konfese a Rudolfovým 

majestátem. Také Augspurský náboženský mír z roku 1555 zklidnil války mezi katolíky a protestanty.  Na druhou 
stranu – vládnoucí Habsburkové byli katolíci a řídili se mottem Cuius regio, eius religio, Koho vláda, toho 

náboženství. Snahou vládnoucího rodu bylo, aby jejich poddaní vyznávali katolickou víru. 
Další příčinou nespokojenost v Čechách byla ztráta stavovských svobod. Od doby Jagellonců měla v Čechách moc 

především šlechta (pohříchu nekatolická). Habsburkové usilovali o absolutistickou monarchii. 

České řešení: Vyhodit z okna 

S panovnickou správou se čeští stavové (šlechta) chtěli vypořádat již jednou praktikovaným způsobem –

 vyhozením z okna. Dne 23. května 1618 „defenestrovali“ z okna Pražského hradu dva místodržící a jejich 

sekretáře. Začalo české stavovské povstání, které na dva roky zachvátilo Čechy, Moravu, Slezsko a Lužici. 

Čeští stavové odmítli Ferdinanda II. coby českého krále českým králem zvolili Fridricha Falckého (v jistém 
očekávání, že jim pomůže otec jeho manželky, anglický král). Pomoc ale nepřišla, a to ani od protestantské Unie. Jen 

Nizozemsko podpořilo povstáním financemi na postavení žoldnéřské armády. 
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Stavovská armáda měla zpočátku úspěch, ale situace se začala obracet. Císařskou armádu přišla podpořit vojska 

katolické Ligy. 

 

Bitva na Bílé hoře trvala dvě hodiny 
 Stavovská armáda a posílené císařské a katolické vojsko proti sobě stanuly 8. listopadu 1620 na Bílé hoře. 

 Bitva trvala asi jen dvě hodiny, čeští stavové byli poraženi. 
 Vlivem dalších událostí uprchl ze země král Fridrich Falcký. 
 V Čechách nastalo potírání a popravy nekatolické šlechty. 

 Do země se vrátili jezuité, nastala striktní rekatolizace, katolická reformace či katolická 
renesance, germanizace jazyka. 

 A pro český národ nastalo období temna. 

 Samostatnost český národ získal až v roce 1918. 

 

ČANKAJŠEK 

Čankajšek (čínsky v českém přepisu Ťiang Ťie-š’, pchin-jinem Jiǎng Jièshí, znaky zjednodušené 蒋介石, 

tradiční 蔣介石; 31. října 1887, Si-kchou, asi 180 km jižně od Šanghaje – 5. dubna 1975, Tchaj-pej, Tchaj-wan), 

byl čínský voják a nacionalistický politik, vůdce Národní strany (Kuomintang, KMT) a prezident Čínské republiky. 

Pocházel ze zámožné obchodnické rodiny, studoval na japonské vojenské akademii a zúčastnil se sinchajské 

revoluce, která roku 1912 nastolila první Čínskou republiku. Jako úspěšný velitel a energický až bezohledný vůdce 

Se snažil vybudovat silný čínský stát, nezávislý be velmocích. 

 

AURORA (KŘIŽNÍK) 

Aurora (rusky Аврора, správným přepisem Avrora) je ruský chráněný křižník třídy Pallada, který v současnosti 

slouží jako muzeum v Petrohradu. Loď byla nasazena v rusko-japonské válce, první světové válce a v roce 1917 se 

stala symbolem bolševické revoluce v Rusku. Od roku 1957 slouží jako muzeum. 

 

ALEXANDER  DUBČEK 

Alexander Dubček (27. listopadu 1921 Uhrovec – 7. listopadu 1992 Praha) byl československý politik slovenské 

národnosti, hlavní osobnost pražského jara 1968. 

Život 

Narodil se roku 1921 v Uhrovci v místní škole – ve stejném domě jako Ľudovít Štúr. Jeho otec Štefan Dubček (1892–

1969) byl vyučený tesař, který několik let pracoval v USA, kde se stal přesvědčeným pacifistou a komunistou. V roce 
1925 odjel malý Alexander Dubček se svými silně levicově zaměřenými rodiči, zakládajícími členy družstva Interhelpo, 
do města Biškek v sovětské Kyrgyzii. Později se Dubčekovi přestěhovali do města Gorkij a v roce 1938 se vrátili 

na Slovensko, protože podle nových směrnic by museli přijmout jediné sovětské občanství.
[1]

 Alexander Dubček se 
vyučil strojním zámečníkem, pracoval v Dubnici nad Váhom a v roce 1939 vstoupil do tehdy ilegální Komunistické 
strany Slovenska. Měl tři syny. 

V roce 1944 se zúčastnil Slovenského národního povstání, v němž byl zraněn a jeho bratr Július padl. Po válce působil v 
různých politických funkcích v Trenčíně a Banské Bystrici. Absolvoval Vysokou školu politickou ústředního výboru 

KSČ a získal akademický titul doktora sociálně-politických věd (RSDr.).
[2]

 Protože z dětství velmi dobře ovládal ruský 
jazyk, byl vyslán do Moskvy, kde v letech 1955–1958 studoval politické vědy, současně s Michailem Gorbačovem. Po 
roce 1989 mu byly uděleny čestné doktoráty řady světových univerzit, např. v Itálii, Španělsku či USA.

[3]
 

 

 

MARIE CURIE-SKLODOWSKÁ 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%ADn%C5%A1tina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Standardn%C3%AD_%C4%8Desk%C3%A1_transkripce_%C4%8D%C3%ADn%C5%A1tiny
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pchin-jin
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%ADnsk%C3%A9_znaky
https://cs.wikipedia.org/wiki/31._%C5%99%C3%ADjen
https://cs.wikipedia.org/wiki/1887
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0anghaj
https://cs.wikipedia.org/wiki/5._duben
https://cs.wikipedia.org/wiki/1975
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tchaj-pej
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kuomintang
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tchaj-wan
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sinchajsk%C3%A1_revoluce
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sinchajsk%C3%A1_revoluce
https://cs.wikipedia.org/wiki/1912
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%ADnsk%C3%A1_republika_(1912%E2%80%931949)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ru%C5%A1tina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rusko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A1n%C4%9Bn%C3%BD_k%C5%99i%C5%BEn%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99%C3%ADda_Pallada
https://cs.wikipedia.org/wiki/Petrohrad
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADjnov%C3%A1_revoluce
https://cs.wikipedia.org/wiki/Muzeum
https://cs.wikipedia.org/wiki/27._listopad
https://cs.wikipedia.org/wiki/1921
https://cs.wikipedia.org/wiki/Uhrovec
https://cs.wikipedia.org/wiki/7._listopad
https://cs.wikipedia.org/wiki/1992
https://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slov%C3%A1ci
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slov%C3%A1ci
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pra%C5%BEsk%C3%A9_jaro
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%BDudov%C3%ADt_%C5%A0t%C3%BAr
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Interhelpo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bi%C5%A1kek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kyrgyzsk%C3%A1_autonomn%C3%AD_sov%C4%9Btsk%C3%A1_socialistick%C3%A1_republika_(1926-1936)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ni%C5%BEnij_Novgorod
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slovensko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Alexander_Dub%C4%8Dek#cite_note-1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dubnica_nad_V%C3%A1hom
https://cs.wikipedia.org/wiki/Komunistick%C3%A1_strana_Slovenska_(1939)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Komunistick%C3%A1_strana_Slovenska_(1939)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slovensk%C3%A9_n%C3%A1rodn%C3%AD_povst%C3%A1n%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tren%C4%8D%C3%ADn
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bansk%C3%A1_Bystrica
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vysok%C3%A1_%C5%A1kola_politick%C3%A1_%C3%BAst%C5%99edn%C3%ADho_v%C3%BDboru_Komunistick%C3%A9_strany_%C4%8Ceskoslovenska
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vysok%C3%A1_%C5%A1kola_politick%C3%A1_%C3%BAst%C5%99edn%C3%ADho_v%C3%BDboru_Komunistick%C3%A9_strany_%C4%8Ceskoslovenska
https://cs.wikipedia.org/wiki/Doktor_soci%C3%A1ln%C4%9B-politick%C3%BDch_v%C4%9Bd
https://cs.wikipedia.org/wiki/Alexander_Dub%C4%8Dek#cite_note-2
https://cs.wikipedia.org/wiki/Moskva
https://cs.wikipedia.org/wiki/Michail_Sergejevi%C4%8D_Gorba%C4%8Dov
https://cs.wikipedia.org/wiki/Alexander_Dub%C4%8Dek#cite_note-3


 

Marie Curie-Skłodowska 

Marie Curie-Skłodowska (7. listopadu 1867, Varšava, Polsko – 4. července 1934, Sancellemoz, Francie), byla 

francouzská fyzička a chemička polského původu. 

MIKOLÁŠ ALEŠ 

Mikoláš Aleš (18. listopadu 1852, Mirotice
[2]

 – 10. července 1913, Vinohrady
[3]

) byl český 

malíř, kreslíř, dekoratér a ilustrátor, jedna z nejvýznamnějších osobností takzvané „Generace Národního divadla“, 

klasik českého umění 19. století. V ranějším období tvořil v pozdně romantickém stylu, přičemž vycházel z 

odkazu Josefa Mánese, později směřoval spíše k secesi. 

 

ELIŠKA KRÁSNOHORSKÁ 

Eliška Krásnohorská, vlastním jménem Alžběta Pechová, v matrice Elisabeth Dorothea (18. 

listopadu 1847 Praha-Staré Město
[1]

 – 26. listopadu 1926 Praha-Nové Město
[2]

), 

byla česká básnířka, libretistka, spisovatelka a překladatelka. 

Životopis 

Narodila se v Praze v druhém manželství řemeslníka Andrease Pecha (1804–1850) a Dorothey Kateřiny Vodvářkové 

(1816–1892), jako sedmé dítě z osmi sourozenců. Z prvního manželství s Marií Svobodovou (1804–1834) měl její 

otec tři děti – Josefa (1826–1893) lékaře, Karla (1829) a Marii (1832), z druhého s Dorotheou – Jindřicha (1837) 

hudebního skladatele, Adolfa (1839–1902) fotografa, Julianu Pallovou (1843), Elišku a Dorotheu (1850–1919) 

učitelku a malířku. 

Otec mylně odvozoval svůj původ ze šlechtického rodu Pechů z Krásné Hory, podle kterého si Eliška později 

zvolila pseudonym. Matka, která pocházela z Blatné zajistila dětem vzdělání, zprvu v Plzni. Eliška získala patřičné 

vědomosti v pražské německé dívčí škole Svobodově a s pomocí strýce Vojtěcha, bratrů i přátel je systematicky 

rozšiřovala. Naučila se mj. hře na klavír, zpěvu (byla členkou plzeňského Hlaholu) a malovat. Mezi literární 

osobnosti okruhu ruchovců ji uvedli Karolina Světlá a Vítězslav Hálek
[3]

 

Zabývala se emancipačním hnutím žen, byla členkou a pak i starostkou Ženského výrobního spolku českého, který 

spoluzaložila roku 1871 s Karolinou Světlou a Věnceslavou Lužickou. S tou spoluzaložila v roce 1873 

časopis Ženské listy a stala se jeho redaktorkou, psala sem také své články. 

Sehnala přes 4 810 podpisů pod petici říšské radě za otevření (státního) dívčího gymnázia, aby dívky získaly 

maturitu a poté povolení studovat na univerzitě. V Petici nezmínila Minervu, neboť tento spolek ještě neexistoval. 

Liknavý postoj vídeňské vlády, nezájem veřejnosti a českých žurnalistů ji přiměl k založení soukromého dívčího 

gymnázia. V červnu 1890 vypracovala provolání Vzdělanstvu českému! v němž ohlásila budoucí založení Minervy, 

spolku pro ženské studium, který toto dívčí gymnázium bude vydržovat. Žádost o povolení spolku podepsal 

místodržitel František hrabě Thun 16. července 1890. Žádost o otevření gymnázia povolil ministr školství Paul 
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Gautsch 26. července 1890. Na ustavující valné hromadě 27. září 1890 pak Minerva, spolek pro ženské 

studium převzal první středoevropské soukromé dívčí gymnázium Minerva do své péče. 

Krásnohorská je autorkou jedné z prvních úvah o ženském hnutí Ženská otázka česká (1881).
[4][5]

 

Přispívala jednak do časopisu Osvěta, kde se zabývala literární kritikou, a do mnoha dalších časopisů 

(Lumír, Světozor, Zlatá Praha, aj.). Patřila k osobnostem salónu Anny Lauermannové-Mikšové, se kterou určitý čas 

také bydlela. 

Angažovala se mimo jiné ve sporu o rukopisy, v němž patřila k zastáncům jejich pravosti. Tento názor vášnivě 

obhajovala, druhou stranu v čele s T. G. Masarykem osočovala z nedostatku vlastenectví a v duchu svých názorů 

vytvořila na toto téma básnickou sbírku. 

Od mládí trpěla bolestmi kloubů. Za svůj život se nikdy nevdala a ve stáří byla odkázána na pomoc svých přátel. 

Eliška Krásnohorská, jako jedna z nejvýraznějších bojovnic za rovnoprávné vzdělávání dívek, byla vůbec první ženou, 
jmenovanou v nové republice prezidentem Masarykem řádnou členkou Československé akademie věd a umění.

[6]
 

 

LUDVÍK SVOBODA 

Ludvík Svoboda, KCB (25. listopadu 1895 Hroznatín
[1]

 – 20. září 1979 Praha) byl československý účastník 1. a 2. 

odboje, politik a v letech 1968–1975 sedmý prezident Československa. 

Během druhé světové války vedl jako brigádní generál 1. československý armádní sbor na východní frontě ve 

spolupráci s Rudou armádou Sovětského svazu. Po osvobození Československa byl v letech 1945 až 

1950 ministrem národní obrany. Po dlouhých letech v ústraní byl v roce 1968 zvolen prezidentem Československé 

socialistické republiky. Jeho druhé funkční období bylo de facto ze zdravotních důvodů předčasně ukončeno 

v roce 1975 na základě pro tento účel přijatého ústavního zákona č. 50/1975 Sb. 

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ 

Jan Evangelista Purkyně (od 15. července 1869 rytíř Purkyně / Ritter von Purkyně), křtěn Jan 

Josef (17. prosince 1787 Libochovice (zámek)
[2]

 – 28. července 1869 Praha – Nové Město
[3]

) 

byl český fyziolog, anatom, biolog, básník, filozof a zakladatel rytířského rodu Purkyňů; otec malíře Karla 

Purkyně a meteorologa Emanuela Purkyně. Svým příspěvkem o živočišných tkáních složených z buněk s jádry 

(v Karolinu roku 1837)
[4]

 se stal jedním ze spoluzakladatelů cytologie. Jím založený rytířský rod Purkyňů se 

rozrostl do plno větví a i dnes žijí potomci jeho rodu.
[5]

 

VIKTOR DYK 

Viktor Dyk (31. prosince 1877 Pšovka u Mělníka
[1]

 – 14. 

května 1931 Lopud
[2][3]

)
[4]

 byl český básník, prozaik, dramatik, publicista a nacionalistický politik, v mládí jeden z 

představitelů tzv. generace anarchistických buřičů, později nacionalisticky orientovaný autor. Za 1. světové 

války byl členem domácího odboje a byl také signatářem Manifestu českých spisovatelů. Mezi jeho nejznámější 

literární díla patří např. novela Krysař, drama Zmoudření Dona Quijota či básnická sbírka Devátá vlna. 
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PODĚKOVÁNÍ  A PŘÁNÍ 

Sdružení zdravotně postižených Česká Lípa o.p.s. a Místní organizace tělesně postižených Česká Lípa děkuje 

všem, kteří v r.2022 podpořili  činnost obou organizací ať už finančními příspěvky, dobrovolnickou prací, dary či 

jiným způsobem. 

Přejeme všem krásné prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů v pracovním i osobním životě v r. 2023  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

BLAHOPŘEJEME 

Místní organizace tělesně postižených přeje svým členům, kteří v průběhu listpadu a prosince 2022 oslaví svá 

životní jubliea,hodně zdraví,štěstí a spokojenosti. Naše přání směřuje k p.Kristině FRANZOVÉ, Václavu 

VĚTROVCOVI, Jaroslavu ULBRICHOVI, Blaženě BEZDĚKOVÉ,Stanislavu KNOTKOVI.  
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