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INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ
Svazu tělesně postižených v České republice z. s.
Dostává se Vám do rukou první číslo Informačního zpravodaje určeného pro organizační
jednotky STP v ČR z. s. Chceme Vám přinášet informace pro činnost Vašich pobočných spolků
a zprávy z centra STP v ČR z. s. Byli bychom také rádi, aby se tento zpravodaj stal
prostředkem pro sdílení Vašich akcí, námětů nebo zkušeností, se kterými byste se chtěli
podělit s ostatními našimi pobočnými spolky. Doufáme, že se v budoucnu sami zapojíte do
vytváření obsahu zpravodaje. Těšíme se na Vaše příspěvky a reakce. (ARI)

ZPRÁVY Z CENTRA STP v ČR z. s.
Antigenní testování
V dubnu se pracovníci STP v ČR z. s. začali testovat na onemocnění
COVID-19. Zakoupili jsme antigenní testy a pravidelně po 7 dnech
se všichni testujeme. Zatím naštěstí s negativním výsledkem.
Následně budeme žádat zdravotní pojišťovny o proplacení
některých těchto testů. Využíváme metodické informace a
formuláře zveřejněné na stránkách Covid portál, Ministerstva
průmyslu a obchodu, Ministerstva zdravotnictví a Samotestování
Covid.
Povinnost provádět antigenní testy je nyní uložena i neziskovým
organizacím, které mají alespoň 1 zaměstnance. Za zaměstnance
ale nejsou považováni jen pracovníci zaměstnaní na pracovní
smlouvu, ale také pracovníci zaměstnaní na DPČ nebo DPP.
Testovat se musejí také další osoby, které vykonávají práci nebo
obdobnou činnost na pracovišti zaměstnavatele společně s jeho
zaměstnanci – tedy např. i členové předsednictva nebo výboru,
kteří docházejí na pracoviště. Testování nemusejí podstupovat
pouze zaměstnanci, kteří prodělali COVID-19 v posledních
3 měsících, dále ti, u kterých už bylo dokončeno očkování, a také
zaměstnanci, kteří pracují jen z domova (home office). (ARI)

Jednání se sponzorem

Dotace Ministerstva zdravotnictví na rok 2021

Jednáme se sponzorem o
možnosti poskytnutí zahradních
stanů, kancelářských papírů a
roušek pro naše pobočné spolky.
O tyto sponzorské dary projevilo
zájem přes 30 našich pobočných
spolků, od místních po krajské
organizace. (KZB)

V dubnu 2021 nám byly schváleny dotace Ministerstva
zdravotnictví na rekondiční pobyty pro dospělé, ozdravné pobyty
pro děti a cvičení a plavání. Dotace byly schváleny téměř v plné
výši. Finanční prostředky nám na účet došly koncem dubna. Dotace
budou poskytnuty okresním, obvodním a městským organizacím,
které si o ně požádaly na podzim 2020. Připravujeme pokyn pro
pobočné spolky, jak bude možné dotace čerpat a projekty
realizovat. Pokyn bude rozeslán začátkem května. (VBI)
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NÁVODY A INFORMACE PRO SPOLKOVOU ČINNOST
Zveřejnění účetní závěrky ve spolkovém rejstříku
Již několik let musejí všechny spolky i pobočné spolky zveřejňovat ve spolkovém rejstříku každoročně
svou účetní závěrku. Tato povinnost vyplývá ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a vztahuje se na
všechny naše pobočné spolky, bez ohledu na to, s jak velkými částkami během roku hospodaří, a bez
ohledu na to, jestli mají nějaký hmotný majetek. Kdyby pobočné spolky výše uvedenou povinnost
nesplnily, může jim být bohužel uložena pokuta.
Všechny pobočné spolky jsou povinné vést účetnictví. Kdo vede „podvojné“ účetnictví (v plném nebo
zjednodušeném rozsahu), musí na konci každého roku zpracovat účetní závěrku, která se skládá ze tří
částí: rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha v účetní závěrce. Kdo vede jednoduché účetnictví, musí
každý rok zpracovávat dva výkazy: přehled o příjmech a výdajích a přehled o majetku a závazcích.
A tyto dokumenty se následně zveřejní ve spolkovém rejstříku.
Není však třeba zveřejňovat všechny výše uvedené dokumenty, pokud se pobočný spolek řadí mezi
malé účetní jednotky a mikro účetní jednotky, které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou
auditorem. V těchto případech stačí při „podvojném“ účetnictví zveřejnit pouze rozvahu a přílohu a
při jednoduchém účetnictví stačí zveřejnit pouze přehled o majetku a závazcích.
Důležitá je lhůta, ve které je potřeba tyto dokumenty do spolkového rejstříku poslat: zákon o
účetnictví stanoví, že účetní závěrka (přehled o majetku a závazcích) má být zveřejněna do 30 dní od
jejího schválení příslušným orgánem. U místních organizací tyto dokumenty schvaluje nejvyšší orgán
pobočného spolku - členská schůze. U okresních, městských, obvodních a krajských organizací tyto
dokumenty schvaluje předsednictvo. Pokud není možné účetní závěrku (přehled o majetku a
závazcích) schválit, má se zveřejnit nejpozději do 12 měsíců od konce daného roku. To je častý případ
v posledních dvou letech, kdy je kvůli situaci spojené s pandemií koronaviru obtížné svolat členskou
schůzi místní organizace nebo schůzi předsednictva okresní/obvodní/městské/krajské organizace.
Jak zveřejnění dokumentů ve spolkovém rejstříku uskutečnit: Je
třeba provést založení požadovaných dokumentů do sbírky listin
spolkového rejstříku. Dokumenty každý pobočný spolek
samostatně zasílá spolkovému rejstříku v elektronické podobě ve
formátu PDF. Doporučujeme dokumenty nahrát na CD (DVD) a
zaslat doporučeně poštou. K zasílaným materiálům je nutné
přiložit průvodní dopis, který podepíše statutární orgán pobočného
spolku – předseda nebo místopředseda. Vše se zasílá na adresu:
Městský soud v Praze, Slezská 9, 120 00 Praha 2. Existují i další
způsoby, jak listinu do sbírky listin založit, ale všechny vyžadují
elektronický podpis nebo datovou schránku. Přehled možných
způsobů zasílání je zveřejněn na stránkách Ministerstva
spravedlnosti: https://or.justice.cz/ias/ui/specifikaceSL.
Kdykoli si můžete zkontrolovat, jestli má Váš pobočný spolek
dokumenty ve spolkovém rejstříku zveřejněny: Na internetu na
stránkách https://www.justice.cz v levé části najdete „Veřejný
rejstřík“. Kliknutím na tlačítko „Přejít na podrobné vyhledávání“
se Vám zobrazí vyhledávací formulář. Tam zadáte identifikační
číslo (IČO) své organizace a kliknete na tlačítko „Vyhledat“.
Zobrazí se Vám údaje o Vaší organizaci, pod nimi kliknete na
tlačítko „Sbírka listin“, načež se Vám ukáže přehled dokumentů,
které máte ve sbírce listin zveřejněny. Jednotlivé dokumenty si
můžete otevřít a prohlédnout.
V případě, že byste neměli k dispozici příslušné formuláře, nebo
byste potřebovali se zveřejněním účetní závěrky pomoci, můžete
kontaktovat Ing. Alenu Říhovou, tel.: 736 220 925, e-mail:
alena.rihova@svaztp.cz. (ARI)
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VYZNÁME SE VE STANOVÁCH STP v ČR z. s.?
Pro všechny pobočné spolky i pro hlavní spolek STP v ČR z. s. platí jedny společné stanovy. Je
to základní dokument, který upravuje fungování naší organizace. Ve stanovách se řeší
členství v organizaci, hlavní a vedlejší činnost, struktura jednotlivých orgánů, jejich
pravomoci, volby, hospodaření, zakládání a rušení pobočných spolků a podobně. Je tedy
důležité stanovy znát, aby organizace nejednala v rozporu s nimi. Ostatní záležitosti, které
nejsou stanovami upraveny, se řídí platným občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.).
Stanovy se občas mění. Znáte dobře naše aktuální stanovy, které platí od 1. 7. 2020? (ARI)

Požadovaný počet členů místní organizace na
členské schůzi
Od začátku roku 2019 je pro schopnost usnášení stanoven nižší
limit, než tomu bylo do té doby. Členská schůze je nyní schopná se
usnášet (tedy hlasovat), je-li přítomna aspoň jedna třetina všech
členů MO. To ale neznamená, že by stačilo na členskou schůzi
pozvat jen třetinu členů. Pozvánku by měli obdržet všichni členové
místní organizace.
Pro schválení konkrétního rozhodnutí je jako dříve nutný souhlas
většiny přítomných členů (tedy když přítomní členové hlasují, musí
pro schválení konkrétního bodu jednání zvednout ruku více než
polovina přítomných).
Účastníci členské schůze by se měli podepsat na prezenční listině.
Ta slouží jako doklad toho, kolik členů se schůze zúčastnilo. Na
prezenční listině by měl být uveden přesný název organizace, o
jakou akci se jedná (členská schůze), datum a případně také místo
konání. Doporučujeme, aby se na prezenční listině uvádělo vždy
jméno účastníka jednání (čitelně) a jeho podpis. Když jsou na
prezenční listině jen podpisy, většinou podle nich nelze
identifikovat, o koho se jednalo. Vedle jména a podpisu může být
na prezenční listině také kontakt (např. telefon, e-mail, adresa),
díky čemuž bude mít organizace vždy platné kontaktní údaje svých
členů. Na prezenční listinu je vhodné také uvést informace o
zpracování a uchování osobních údajů.
Stejná pravidla platí pro konání okresních, obvodních, městských a
krajských shromáždění. (ARI)

OSOBNOSTI NAŠÍ ORGANIZACE
Pan Dalibor Přeček
Dne 16. 11. 2020 navždy odešel náš kolega a kamarád pan Dalibor
Přeček - člověk laskavý a s velkým srdcem, který miloval svou
rodinu a žil svou prací pro zdravotně postižené nejen v celém
Moravskoslezském kraji, ale také jako člen správní rady
STP v ČR z. s. Pan Dalibor Přeček působil v místní organizaci
Ostrava - Vítkovice, v městské organizaci Ostrava a od roku 2002
zastával funkci předsedy krajské organizace Moravskoslezského
kraje. Členem správní rady byl zvolen roku 2018. Dále byl
předsedou správní rady Centra pro zdravotně postižené
v Moravskoslezském kraji. Děkujeme. (KZB)
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Kontrolní orgán
Pobočný spolek má nyní
možnost rozhodnout se, jestli
bude mít kontrolní orgán a
v jakém složení. Může si zvolit
ze tří variant: 1) tříčlenná
revizní komise složená
z předsedy revizní komise a
dvou členů revizní komise,
2) jeden revizor, 3) žádný
kontrolní orgán. O tom, jestli
bude mít pobočný spolek revizní
komisi nebo revizora, nebo bude
fungovat bez kontrolního
orgánu, rozhoduje u místní
organizace členská schůze.
U okresní, obvodní, městské a
krajské organizace o tom
rozhoduje shromáždění. Dříve
musely mít všechny pobočné
spolky STP v ČR z. s. tříčlennou
revizní komisi. Pobočné spolky,
které chtějí nadále pokračovat
se tříčlennou revizní komisí, o
tom nemusejí speciálně
hlasovat. (ARI)
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ČINNOST POBOČNÝCH SPOLKŮ STP v ČR z. s.
Tuto rubriku bychom chtěli věnovat Vám, našim pobočným spolkům. Rádi bychom zde
zveřejňovali příspěvky o Vašich organizacích, jaké akce pořádáte, Vaše náměty, úspěchy nebo
zkušenosti, které by mohly být inspirací pro ostatní, nebo kterými byste se chtěli
prezentovat. Právě v dnešní nelehké době je důležité si připomínat, že naše organizace stále
pomáhá lidem se zdravotním postižením, podporuje své členy a působí v ní mnoho aktivních
lidí, kteří investují svou energii pro dobro ostatních. Pro začátek jsme namátkou vybrali dvě
organizace ze Zlínského kraje. Potěšíte nás, když se nám ozvete a pošlete nám ke zveřejnění
své příběhy a fotografie. Jsme si jistí, že i ve Vaší organizaci se dějí zajímavé věci, že je Vaše
činnost prospěšná a že se máte čím pochlubit. (ARI)

Místní organizace Chropyně v roce 2020
Místní organizace Chropyně z okresu Kroměříž sdružuje 193 členů. Jedná se o osoby s tělesným
postižením, jinými zdravotními problémy, rodinné příslušníky nebo sympatizanty našeho spolku.
Chodí mezi nás také mladší i starší senioři, neboť v Chropyni samostatná seniorská organizace
neexistuje. Ke svým aktivitám organizace využívá pronajatou klubovnu. V průběhu týdne se
v klubovně pravidelně střídají kroužek malování, trénování paměti, pěvecký kroužek, počítačový
kroužek a cvičení pro seniory. Tyto aktivity probíhají každý pracovní den, s výjimkou pátku. Klubovna
je ve volném čase využívána také k jednorázovým akcím pro členy organizace a probíhají zde
samozřejmě i schůze předsednictva a výboru.
Přes všechna omezení byl rok 2020 pro organizaci úspěšný, i když v plánu jsme měli ještě několik
akcí, které nemohly být realizované z důvodu karantény.
Mimo pravidelnou klubovou činnost MO Chropyně v uplynulém roce uspořádala několik zdařilých
akcí. V březnu se konala výroční členská schůze s oslavou MDŽ, na které s kulturním programem
vystoupily dva pěvecké sbory naší organizace – ženský pěvecký sbor „Chropyňské babky“ a mužský
pěvecký sbor „Móresáci“. První veřejnou akcí uspořádanou naším pobočným spolkem v roce 2020
bylo „Probouzení Chropyně“ - chtěli jsme jím poděkovat všem, kteří se v jarní karanténě starali o
nemocné lidi v nemocnicích, pečovatelkám v DPS, prodavačkám, kuchařkám a kuchařům, učitelům,
pracovnicím lékáren a pošty atd. „Móresáci“ potom připravili pro občany města „Zpívání pro ulici“.
Uspořádali jsme také několik zájezdů. Začali jsme v červenci výletem do Vizovic, v srpnu se uskutečnil
zájezd do Luhačovic a v září členové organizace strávili krásné dny na rekondičním pobytu v Janských
Lázních, při kterém navštívili také Kuks, Ratibořice, Českou Skalici, Adršpach, Dvůr Králové nad
Labem a Opočno.
Zapojili jsme se i do několika
sportovních akcí. Soutěžní
družstvo chropyňských seniorů
úspěšně reprezentovalo město
Chropyně na Sportovních hrách
v Kroměříži. Poprvé jsme se
také zúčastnili SENIOR CUPu –
turnaje v pétanque pro kluby
seniorů a seniorské spolky ze
Zlínského kraje. Dále 2 družstva
reprezentovala město Chropyně
na sportovních hrách seniorů ve
Kvasicích. Soutěžící na akce
doprovázelo množství příznivců.
Konal se také sportovní den
s posezením u harmoniky.
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Členky kroužku malování uspořádaly vernisáž a výstavu svých obrazů na zámku v Chropyni. Členové
spolku se zúčastnili Retro výstavy a besedy nad kronikou města Chropyně a pěvecké sbory přijaly
pozvání na různé akce - vystoupily např. na chropyňských hodech, na akci DPS Chropyně nebo na
„Festivalu dechových hudeb“. Není pochyb, že „Chropyňské babky a Móresáci“ skvěle reprezentují
Svaz tělesně postižených a město Chropyně.
Pravidelně jsme také blahopřáli členům k životním výročím a navštěvovali jsme ty, kteří se nemohli
z vážných zdravotních důvodů účastnit pořádaných akcí. Na konci každého roku organizace tradičně
pořádá Mikulášský večírek pro své členy. Ten se bohužel z důvodu karantény v roce 2020 nemohl
uskutečnit. Členky předsednictva a výboru proto připravily a předaly všem členům organizace
vánoční balíčky s přáním do nového roku 2021. Součástí balíčku byla také zpráva o činnosti a
hospodaření organizace a plán akcí na další rok, složené v malou knížečku. To se setkalo s úspěchem,
proto plánujeme předávat tyto informace všem členům v tištěné podobě i v příštích letech.
Bohatá činnost naší organizace by nebyla možná bez aktivních a nápaditých členů předsednictva a
výboru pobočného spolku, bez zapojení členů organizace a bez podpory města Chropyně a Zlínského
kraje, kterým tímto děkujeme. Kontakt na organizaci: Dagmar Šípková Novotná, tel: 776 767 297,
e-mail: dagsipkova@seznam.cz. (text a foto MO Chropyně)

(Řešení kvízu ze str. 8: Svitavy, Znojmo, Semily, Vsetín, Karviná, Benešov, Blansko, Sokolov, Domažlice,
Pelhřimov, Litoměřice, Prostějov.)

5

Informační zpravodaj STP v ČR z. s.

duben 2021

Okresní organizace Zlín a její pravidelná činnost
Chtěli bychom Vás dnes seznámit s činností okresní organizace
STP v ČR ve Zlíně. Organizace sídlí od roku 2011 v klidné zlínské
lokalitě Jižní Svahy. Od téhož roku poskytujeme sociálně
aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením a seniory,
fakultativní službou je pak půjčovna kompenzačních pomůcek.
V rámci aktivizačních služeb realizujeme po celý rok
v pravidelných intervalech kondiční a zraková cvičení pro seniory a
osoby se zdravotním postižením, pracovní dílničky orientované na
rukodělné a výtvarné práce, kurzy trénování paměti, naučné
besedy, semináře a sportovně zaměřené aktivity. Výrobky
z pracovní dílničky představujeme veřejnosti na oblíbených
prodejních výstavách.
Pandemie koronaviru zasáhla úplně všechny. Nejtvrději ale
dopadla na seniory. Hlavně kvůli samotě, do které je dostala. Proto
jsme se rozhodli zajistit kurzy trénování paměti v domácím
prostředí rozesíláním lekcí poštou nebo předáním rodinným
příslušníkům. Zdá se to možná nepodstatné, ale jsme osobně přesvědčeni, že právě na těchto
drobnostech stojí spokojenost uživatelů i udržení jejich chuti do života.
Každoročně realizujeme tři rekondiční pobyty pro osoby s tělesným postižením na horních a dolních
končetinách, včetně vozíčkářů. Zapojili jsme se několikrát do realizace projektů z fondů EU a MPSV,
zaměřených na zvýšení zaměstnanosti osob se zdravotním postižením.
Neustále hledáme cesty, jak zajistit zkvalitnění života seniorů a osob se zdravotním postižením.
Kontakt na organizaci: Milada Netroufalová, tel: 776 789 937, e-mail: alena.merhautova@centrum.cz.
(text a foto OkO Zlín)
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INFORMACE Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY STP v ČR z. s.
Jednání správní rady 7. 4. 2021
Dne 7. 4. se konalo první jednání správní rady v roce 2021. Poprvé
jsme uskutečnili jednání formou online konference,
prostřednictvím aplikace ZOOM. Všem účastníkům se podařilo
připojit přes notebooky ze svých pracovišť nebo domovů. Díky
kamerám jsme se po dlouhé době viděli naživo.
Na jednání se probíraly aktivity a nové skutečnosti od posledního
jednání správní rady, uskutečněné služební cesty a jednání,
projekty (granty a dotace) na rok 2020 a 2021, zápis skutečných
majitelů do evidence, úkoly z předchozích jednání správní rady a
další.
Co se týká zápisů skutečných majitelů do evidence, v únoru 2021 byl přijat nový zákon o evidenci
skutečných majitelů (zákon č. 37/2021 Sb.), který nabývá účinnosti od 1. 6. 2021. Tento nový zákon
přináší podstatné změny, proto budeme muset naše dosavadní postupy nastavit jinak. Nově bude
evidence částečně přístupná veřejnosti, a to zdarma na internetu. Veřejnosti bude umožněn přístup
k údajům o jménu, státu bydliště, roce a měsíci narození a státním občanství skutečného majitele a o
údajích o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele. Od 1. 3. 2021 byla také změněna
aplikace (informační systém) pro provoz evidence skutečných majitelů. S tím souvisí i změna
v používání jedinečných identifikátorů (JISM), které už se nyní nově nevydávají a stávající JISM
zůstanou v platnosti jen do 1. 9. 2021.
Bohužel se opět ukázalo, že je v některých případech výhodnější nedodržovat zákony, než je
dodržovat. Naše organizace podle předchozí právní úpravy měla skutečné majitele u všech pobočných
spolků zapsat do 1. 1. 2021. U většiny našich pobočných spolků se nám to podařilo, do evidence jsme
zapsali 232 pobočných spolků. Teď se tato naše práce ukazuje jako zcela zbytečná, protože nový zákon
zavádí, že se údaje do evidence skutečných majitelů budou propisovat automaticky, ze spolkového
rejstříku. Naopak u těch pobočných spolků, které jsme do evidence zapsali manuálně, budeme
pravděpodobně muset písemně požádat, aby se u nich automatický zápis a automatická aktualizace
údajů v budoucnu spustila. Bude tedy po nás nejspíš vyžadována další administrativa. Organizace,
které povinnost zápisu do evidence dosud ignorovaly, jsou na tom nyní paradoxně lépe. Je to už
několikátá záležitost, kdy stát změnil zpětně podmínky a aktivní a svědomité organizace na to
doplatily.
Podrobné informace z jednání správní rady budou uvedeny v zápisu, který bude pobočným spolkům
rozeslán v květnu 2021. (ARI)

INFORMACE ZE SOCIÁLNÍ, ZDRAVOTNÍ, PRÁVNÍ OBLASTI
Zdravotní a důchodové (sociální) pojištění při jednotlivých stupních
invalidního důchodu
Lidé, kteří jsou uznáni invalidními, nemají vždy automaticky státem hrazené zdravotní pojištění a ne
vždy se jim doba invalidity počítá jako náhradní doba důchodového pojištění – tzn. jako odpracované
roky. Záleží na tom, jaký stupeň invalidity jim byl uznán (jestli I., II. nebo III. stupeň invalidity) a
jestli mají nárok na výplatu invalidního důchodu (jestli pobírají invalidní důchod).
Zdravotní pojištění je povinné. Pokud by za nějakou osobu nebylo odváděno zdravotní pojištění,
vznikl by této osobě dluh na zdravotním pojištění, který by na ní byl vymáhán. Oproti tomu
důchodové pojištění není povinné, u něj dluh nevzniká. Ale při neplnění důchodového pojištění hrozí,
že daná osoba nemusí mít potom nárok na pobírání starobního důchodu z důvodu nesplnění potřebné
doby pojištění.
(pokračování na další straně)
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Za které invalidní důchodce platí stát zdravotní pojištění a doba invalidity je započítána do
odpracovaných let?
zdravotní
náhradní doba
pojištění
důchodového pojištění
invalidní důchodci s invaliditou I. nebo II. stupně, kteří důchod
nezapočítává se
platí stát
pobírají
do odpracovaných let
invalidní důchodci s invaliditou I. nebo II. stupně, kteří důchod
nezapočítává se
nepobírají (nemají nárok na výplatu invalidního důchodu
neplatí stát
do odpracovaných let
z důvodu nesplnění podmínky získání potřebné doby pojištění)
započítává se
invalidní důchodci s invaliditou III. stupně, kteří důchod
platí stát
do odpracovaných let,
pobírají
ale pouze z 80 %
invalidní důchodci s invaliditou III. stupně, kteří důchod
nezapočítává se
nepobírají (nemají nárok na výplatu invalidního důchodu
platí stát
do odpracovaných let
z důvodu nesplnění podmínky získání potřebné doby pojištění)
Chybějící dobu důchodového pojištění je možné i doplatit (dobrovolné důchodové pojištění). Musí se
ale dodržet pravidla – je možné doplatit jen omezenou dobu a jen některé doby lze doplatit zpětně.
V případě, že invalidní důchodce pracuje, je pojistné (zdravotní a sociální) odváděno také z jeho
příjmu, neboť osobní platby mají vždy přednost před platbami od státu. Pracující invalidní důchodce
tedy nemusí zdravotní a sociální pojištění sám řešit, protože je za něj odvádí zaměstnavatel. (ARI)

NĚCO PRO ROZPTÝLENÍ
Nevážně ze správní rady

Přísloví
„Návštěva nám vždy udělá
radost - ne-li svým příchodem,
tedy svým odchodem.“
(portugalské přísloví)
„Se lží se dostaneš na světa kraj,
ale nikdy zpátky.“
(polské přísloví)

SAKURY NA KARLÍNSKÉM NÁMĚSTÍ

PŘEDSEDKYNĚ
S BEČKOU

„Lakomec nedá zadarmo ani
rýmu.“ (korejské přísloví)

Kvíz
Poznáte některá města, kde má STP v ČR z. s. okresní organizaci? (přehozená písmena)
TASIVYV ..............................

VÁRINKA ..............................

MAIDOLCEŽ ..............................

JONMOZ ..............................

VENŠOBE .............................

PŘELVIHOM ..............................

SILYME ...............................

LOSKBAN .............................

CEILITĚMOŘ .............................

NVTÍSE ...............................

LOSKOVO .............................

PĚSTJOVRO ...............................
(Řešení najdete na str. 5)

KONTAKTY
Svaz tělesně postižených v České republice z. s.
Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 – Karlín
IČ: 005 36 334
web: https://svaztp.cz/

tel.: +420 736 220 925
e-mail: alena.rihova@svaztp.cz
bankovní účet: 2101867964/2010

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky.
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