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INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 

Svazu tělesně postižených v České republice z. s. 
 
 

 

V aktuálním čísle Informačního zpravodaje pro organizační jednotky STP v ČR z. s. najdete 

opět zprávy z centra STP v ČR z. s., informace o činnosti našich pobočných spolků, téma ze 
stanov a další. Jsme rádi, že se zapojujete do přípravy zpravodaje a posíláte nám příspěvky o 
činnosti svých organizací. Těšíme se na Vaše další náměty a reakce. (ARI) 

ÚVODNÍ SLOVO 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
nevím, jak je to u Vás, ale mně se zdá, že čas utíká každý rok rychleji a rychleji. Mohli jsme dlouho 

prožívat krásné teplé dny a tak nám uběhl téměř celý podzim. Najednou je tady advent. Uplynulé dny 
letošního roku bohužel nepřinesly zklidnění, na které jsme se všichni těšili po covidovém období, 
naopak vnesly do našich životů obavy, další stres i napětí. Doba je všeobecně velmi náročná, přináší 

mnoho změn, jsme nuceni se stále s něčím vyrovnávat, často nestíháme. Jakoby ztrácíme chuť dělat 
věci, které byly součástí našich životů. Mnozí z nás si prožili těžké životní období spojené se ztrátou 

blízkých, zhoršil se zdravotní stav, ubyla energie. Možná to vidíte jinak, ale pro mě je o to víc důležitá 
rodina, přátelé a právě i práce pro zdravotně postižené, kterou mám ráda a kde stále nacházím 
rovnováhu a smysluplnost. Moc bych si přála, aby i Vám podobná pouta vnášela do života radost, 

spokojenost, dobrý pocit, že jste součástí i naší velké svazové rodiny. Velmi si vážím každého z Vás, 
kdo máte sílu pomáhat a často i přes své zdravotní potíže dáváte druhým kus sama sebe, dáváte 
radost a jistotu těm, kteří ji ztratili. Chci Vám popřát velmi příjemné dny adventu, najděte si čas sami 
pro sebe, pro zklidnění duše a mysli, pro setkávání se svými blízkými a přáteli, pro radost z každého 
nového dne. 
Karla Zbořilová, předsedkyně STP v ČR z. s. 

ZPRÁVY Z CENTRA STP v ČR z. s. 

Seminář okresní organizace Domažlice 

Dne 24. 11. 2022 se dva zástupci správní rady, Vlastimil Birčák a 

Alena Říhová, zúčastnili v Domažlicích semináře, který okresní 
organizace Domažlice uspořádala pro své místní organizace. 
Předsedkyně okresní organizace, paní Sylva Cenefelsová, podala 
informaci o rekondici uskutečněné v roce 2022 a seznámila místní 
organizace s činností okresní organizace v minulém období. 

Následně místní organizace Horšovský Týn, Kdyně, Bělá nad 
Radbuzou a Domažlice prezentovaly své aktivity a činnost. Zástupci 
správní rady stručně probrali s účastníky zejména datové 
schránky, volby a celorepublikový sjezd, které se uskuteční v roce 
2023. Na semináři jako host vystoupil také zástupce města 
Domažlice. (ARI) 

Dotazník ke sjezdu 

Oslovili jsme všechny naše 

pobočné spolky, aby nám sdělily 
svůj názor na možnost změnit 
systém volby delegátů na sjezd a 
návrhu kandidátů do vrcholných 
orgánů STP v ČR z. s. v roce 

2023. Internetový dotazník  
na stránkách: 
https://forms.gle/X6T6gqmsH2
WdxDQn6 je ještě stále možné 
vyplnit, termín byl prodloužen 
do 4. 12. 2022. (ARI) 

https://forms.gle/X6T6gqmsH2WdxDQn6
https://forms.gle/X6T6gqmsH2WdxDQn6
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Výtvarný kroužek 

Na výtvarném kroužku pro 
osoby se zdravotním postižením 
a seniory v Praze jsme 
v listopadu 2022 tvořili 
korálkové hvězdičky. Kroužek se 
koná každé první úterý v měsíci 
od 13:30 do 15:30 hodin. Příští 
setkání se uskuteční 
6. prosince 2022. Účast je 
zdarma. Pokud byste se chtěli 
připojit, kontaktujte Veroniku 

Švejdovou, tel.: 602 647 084,  
e-mail: 
veronika.svejdova@svaztp.cz. 

 Úprava kotelny 

Před zahájením topné sezóny 
jsme zorganizovali u firmy, 
která nám zajišťuje provoz a 
údržbu plynové kotelny v našem 
sídle na Karlínském náměstí 
v Praze, odpojení jednoho 
čerpadla u plynových kotlů a 
napojení několika radiátorů ve 
druhém patře na druhé 
čerpadlo. Měli bychom tím 
dosáhnout úspory energií v naší 

budově. Bude třeba ještě provést 
výměnu některých vadných dílů 
v topné soustavě. (ARI) 

Spustili jsme nové webové stránky půjčovny 

Na konci října jsme zprovoznili nové webové stránky naší karlínské půjčovny kompenzačních 
pomůcek. Zároveň došlo k malé úpravě vzhledu našich webových stránek celkově. Nové stránky 
půjčovny kompenzačních pomůcek jsou nyní přehlednější a jsou na nich lépe prezentovány jednotlivé 
pomůcky. Také jsme na stránky vložili rezervační formulář, abychom zájemcům o pomůcky usnadnili 

komunikaci s námi. Nové webové stránky budeme ještě drobně dolaďovat, chceme ještě přidat více 
fotografií pomůcek a detaily k popisu pomůcek. Nové webové stránky najdete na adrese: 
https://svaztp.cz/pujcovna-kompenzacnich-pomucek/. (ARI, HPA) 

 

https://svaztp.cz/pujcovna-kompenzacnich-pomucek/
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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) 

Členství v STP v ČR z. s. 

V tomto článku si shrneme nejdůležitější otázky, které se týkají členství v naší organizaci – kdo se 
může stát naším členem, jak probíhá přijímání členů, jejich evidence, jaká jsou práva a povinnosti 
členů naší organizace, jaká je výše členských příspěvků, nebo jak dochází k zániku členství.  

Členem Svazu tělesně postižených v České republice z. s. (dále STP v ČR z. s.) se může stát:  
- fyzická osoba plně svéprávná 
- fyzická osoba částečně zbavená svéprávnosti při jejím řádném a zákonném zastoupení opatrovníkem 

- fyzická osoba mladší 18 let při jejím řádném a zákonném zastoupení zákonným zástupcem.  

Není podmínkou, aby člen měl nějaké zdravotní postižení, členem se může stát jakákoli osoba 
splňující výše uvedené základní podmínky. S ohledem na zaměření naší organizace je však vhodné, 
aby lidé se zdravotním postižením tvořili většinu našich členů. 

Členství v naší organizaci vzniká dnem schválení přihlášky předsednictvem místní organizace, a to po 
řádné úhradě členského ročního příspěvku. Přihlášku podává žadatel v jednom vyhotovení místní 
organizaci. Za nezletilou osobu podává přihlášku její řádný zákonný zástupce, za osobu zbavenou 
částečně svéprávnosti podává přihlášku její řádný, podle platného právního řádu ustanovený 
opatrovník. Přijatému členovi je vydán členský průkaz. Předsednictvo se může o přijetí člena poradit 

s výborem, nebo může přijetí člena projednat členská schůze a předsednictvo se pak řídí jejími 
pokyny. Místní organizace nemá povinnost přijmout každého člena, který má o členství v organizaci 
zájem. Mohou se vyskytnout důvody, proč konkrétního člena nepřijmout, nebo může např. organizace 
zastavit přijímání nových členů kvůli naplnění kapacity místní organizace. Je vhodné, aby měla místní 
organizace nastavena nějaká pravidla pro přijímání členů, aby nedocházelo ke zbytečnému nebo 
nespravedlivému odmítání zájemců o členství. 

Evidenci, tj. seznam jednotlivých členů, vedou přijímající místní organizace. Seznam je veden 
v elektronické nebo písemné podobě, obsahuje údaje poskytnuté členem v jeho přihlášce. Členové jsou 

do seznamu zapisováni a ze seznamu vymazáváni neprodleně poté, co jsou pro zápis nebo výmaz 
splněny veškeré podmínky. Seznam členů není v naší organizaci veřejný, tzn. není „zpřístupněn“ dle 

§ 236 občanského zákoníku. Přijetím za člena se osoba stává jednak členem přijímající místní 
organizace, dále se stává zároveň členem příslušné okresní, městské a obvodní organizace a také 
krajské organizace a dále se také zároveň stává obecně členem STP v ČR z. s. – hlavního spolku. 
Okresní, městské a obvodní organizace jsou povinny vždy do 31. 3. daného roku předložit správní radě 
aktuální počet členů svých místních organizací za předchozí rok (stav k 31. 12.). Stejnou povinnost 

mají i místní organizace, které nejsou součástí žádné okresní, městské nebo obvodní organizace. 

Členové mají svá práva, ale i povinnosti.  

Každý člen má následující práva:  
- zapojit se do činnosti organizace a vyjadřovat se k ní 
- volit a být volen (zde za předpokladu dosažení věku 18 let a současné plné svéprávnosti) v souladu 

se stanovami STP v ČR z. s. do všech svazových orgánů a do orgánů organizací a subjektů, kterých je 

STP v ČR z. s. členem 
- podílet se na výhodách, službách a aktivitách, které organizace svým členům poskytuje 
- být informován o činnosti organizace a výsledcích jejího hospodaření. 



Informační zpravodaj STP v ČR z. s.  listopad 2022 
   

 

4 

Každý člen má následující povinnosti: 

- bezvýhradně dodržovat platný právní řád, stanovy a veškeré další interní předpisy a pokyny orgánů 
STP v ČR z. s., a prvořadě vždy hájit zájmy STP v ČR z. s. a zájmy jeho členů 

- řádně a včas platit členské příspěvky, a to nejpozději do konce příslušného kalendářního roku 
- účastnit se aktivně podle svých možností a schopností činnosti v příslušné místní organizaci, kde je 

členem. 

Členské příspěvky platí člen své místní organizaci, kde je členem. Výše členských příspěvků není 
nikde stanovena, každá místní organizace si členské příspěvky může nastavit podle vlastní potřeby. O 
výši členských příspěvků rozhoduje členská schůze. Není vyloučena ani možnost, že místní organizace 

od svých členů nebude vybírat žádné členské příspěvky, nebo že jejich výběr po schválení členskou 
schůzí v některém roce vynechá (např. po dobu koronavirových omezení). Lze nastavit také jinou výši 
členských příspěvků pro některou skupinu členů, např. pro členy ve věku nad 80 let apod., ale setkali 
jsme se i s tím, že takováto rozdílná výše členských příspěvků vadila některým poskytovatelům 
dotací. Je tedy dobré výši členských příspěvků předem zvážit. 

Všichni členové jsou bezvýhradně vázáni stanovami a dalšími interními předpisy a nařízeními 
STP v ČR z. s. a svého pobočného spolku, jakož i platným právním řádem.  

Občas dostáváme dotaz, jestli je přípustné, aby byla jedna osoba členem ve dvou našich místních 
organizacích. Po konzultaci s právníkem zastáváme stanovisko, že členství ve více našich organizacích 
není zakázáno. Člen ale musí řádně plnit své povinnosti ve všech těchto místních organizacích. 

Všichni členové místní organizace společně tvoří nejvyšší orgán místní organizace, tedy členskou 
schůzi. Každý člen má na členské schůzi jeden hlas. Člen má právo nechat se na členské schůzi a při 
hlasování zastoupit na základě řádně udělené písemné plné moci, a to jiným členem místní 

organizace. 

Členství může zaniknout různými způsoby: 

- písemným vystoupením člena z organizace, a to dnem jeho doručení místní organizaci, které je 
členem 
- úmrtím člena 

- zrušením členství (vyloučením člena) ze strany STP v ČR z. s. nebo příslušné místní organizace pro 
neplnění povinností člena nebo pro jiné jeho jednání, které jakýmkoliv způsobem poškozuje 
STP v ČR z. s. nebo jeho některý pobočný spolek na jejich právech nebo dobrém jménu.  

V případě vyloučení jsou STP v ČR z. s. nebo příslušná místní organizace povinny před samotným 
vyloučením upozornit člena na vytýkané jednání a poskytnout mu přiměřenou lhůtu, ne kratší 14 dnů, 

ke zjednání nápravy. Tato výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit, nebo způsobilo-li 
STP v ČR z. s. nebo pobočnému spolku zvlášť závažnou újmu. Za hrubé neplnění povinností člena se 
kromě dalšího považuje prodlení s úhradou členského příspěvku nebo jeho části po dobu delší jednoho 
roku od splatnosti členského příspěvku. Pokud tedy některý člen neuhradí členský příspěvek např. za 
rok 2021 ani do konce roku 2022, může ho místní organizace v roce 2023 vyloučit. 

Členství nepřechází na právního nástupce.  

Pokud byste v otázce členství chtěli vyjasnit nějakou další podrobnost nebo nejasnost, napište nám 
svůj námět a můžeme ho rozebrat v některém z dalších čísel zpravodaje. (ARI) 
 

ČINNOST POBOČNÝCH SPOLKŮ STP v ČR z. s. 
Tato rubrika je určena Vám, našim pobočným spolkům. Zveřejňujeme zde 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 celá 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. Tentokrát zde najdete informace o organizacích z Pardubického 
kraje, Plzeňského kraje, Ústeckého kraje a Středočeského kraje. Potěšíte nás, když nám 
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pošlete ke zveřejnění své příběhy, fotografie, nebo pozvánky. Jsme si jistí, že i ve Vaší 

organizaci se dějí zajímavé věci, že je Vaše činnost prospěšná a že se máte čím pochlubit. 
Nezáleží na tom, jak je Vaše činnost rozsáhlá, ale že Vaše členy těší a pomáhá jim. (ARI) 

Činnost místní organizace Stochov v roce 2022 

Předsednictvo a výbor naší organizace pracuje v šesti lidech – ženách. V letošním roce jsme se pro 
naše členy, kterých máme v současné době 130, snažili vytvořit a zorganizovat pár akcí pro 
zpříjemnění života v ne příliš příznivé době. Uspořádali jsme dva jednodenní výlety. V červnu jsme 
navštívili zámek Kačina a v srpnu Mnichovo Hradiště. 
Tradičně jsme zorganizovali dva rekondiční pobyty. V květnu jsme týden pobývali v Hotelu Kamýk   
u Máchova jezera v Doksech. Tento pobyt jsme zhodnotili, bohužel, jako slabý průměr oproti minulým 
pobytům v různých lokalitách Čech. Trochu nám týden zpříjemnila příroda a slušné počasí, následně 

dva půldenní výlety, na které jsme využili autobus, který nám byl po celou dobu k dispozici. Navštívili 
jsme Botanickou zahradu v Liberci a Hrad Houska. Obojí bylo pěkné. 
V září jsme využili nabídky pobytového zájezdu v Sokolově. Hotel Parkhotel Sokolov nás velmi mile 
překvapil nejen tím, v jakém prostředí se hotel nachází, ale i tím, co nám nabízel. Pěkné ubytování, 
výbornou stravu, velice ochotný a milý personál, zkrátka nemělo to chybu. Opět jsme využili náš 
autobus a navštívili jsme Františkovy Lázně a Statek Bernard. Vedoucí hotelu nám připravil program,  
a tak jsme si vyslechli nejen přednášku o Sokolově, navštívili jsme sokolovský pivovar Permon. Na 
společenském večeru jsme si mohli zatančit při hudbě, kterou bravurně zvládl na klávesy starší 
muzikant. Jediná vada na kráse našeho pobytu byla ta, že se postupně mezi účastníky rozšiřovala 

viróza, snad podmíněná i tím, že se v polovině pobytu razantně zhoršilo počasí. Ale i tak jsme 
podnikali denně vycházky do přilehlých parků, městských ulic, navštívili jsme Sokolovský zámek,  
cvičili jsme, soutěžili jsme v šipkách. Zkrátka 

jsme dělali vše pro to, abychom se měli dobře a 
zapomněli na všechny starosti, které nás denně 

obklopují. 
Do konce roku již žádné akce neplánujeme, pouze 
se postaráme o naše imobilní členy, kterým 
tradičně zakoupíme dárkový balíček. Na příští rok 
nemáme v současné době velké plány, protože 
nevíme, jak se vyvine problém s energiemi a tím 

nejasný výhled finančního zvládnutí této situace 
ze strany našich členů – důchodců. Prozatím 

máme pouze nabídku z Hotelu MAS v Sezimově 
Ústí. Zamluvili jsme termín na červen 2023 a 
uvidíme, jaký bude zájem. Rádi bychom nabízeli 

pro naše členy další zajímavé akce, ale do konce 
letošního roku vyčkáváme, jak se vše vyvine. 
Počátkem příštího roku se bude konat členská 
schůze naší organizace a současně i volby do 

předsednictva, výboru a revizní komise. Věřím, že 
se nám to podaří a konečně se budeme moci 
s našimi členy sejít a prodiskutovat vše potřebné. 
Přejeme všem hodně zdraví a sil do dalších dní. 
Kontakt na organizaci: Ludmila Dvořáková, tel.: 
723 720 197, e-mail: 
dvorakova.lidka@centrum.cz. (text a foto MO 
Stochov) 

 

(Řešení kvízu ze str. 8: 1 P, 2 A, 3 B, 4 N, 5 E, 6 D, 7 H, 8 R, 9 O, 10 L, 11 F, 12 J, 13 G, 14 M, 15 S, 16 Q, 17 K, 18 I, 

19 C, 20 T.)  
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Rekondiční pobyty místní organizace Rokycany-město 

Místní organizace Rokycany-město pořádá každoročně pro své členy různé rekondiční a ozdravné 
pobyty. Využíváme hlavně lokality a jejich nabídky v Plzeňském a Karlovarském kraji, hlavně pro 
stále vyšší finanční nároky na autobusovou dopravu, ke které jsme byli nuceni přejít z dopravy 
vlakové z důvodů zdravotních problémů členů. Využíváme zejména nabídky lázeňských domů  
v západočeských lázních, a to 
Františkových i Mariánských. 
Už tři roky po sobě jsme využili 
nabídku hotelu Flora 
v Mariánských Lázních. Hotel je 
v centru města, 500 metrů od 
lázeňské kolonády a nabízí 

kromě solidního prostředí i 
možnost využití bazénu a 
různých rehabilitačních 

procedur. Každý den pořádáme 
vycházky do blízkého okolí a 
k významným památkám. Letos 
se k nám přidaly i penzistky 
z Východočeského kraje, které 

byly ubytovány ve stejném 
hotelu. O účast na našich 

pobytech je velký zájem, a tak  

  

jsme letos uskutečnili ještě pobyt ve Zvíkovském Podhradí, abychom uspokojili všechny zájemce. I 
tento pobyt zaujal příjemným prostředím a hezkou přírodou, a tak jej budeme zřejmě na přání členů 

příští rok opakovat. 
Kontakt na organizaci: Vladimír Petrák, tel.: 721 501 495, e-mail: vl.petrak@seznam.cz. (text a foto 

MO Rokycany-město) 

Rok 2022 v místní organizaci Choceň 

Pomaloučku se nám blíží Vánoce a s nimi konec roku 2022. Nejsme jediní, kdo bilancuje a přemýšlí 
nad tím, co ještě vylepšit, přidat, napravit. Prostě bychom rádi, aby naši členové, kterých je stále 160 

až 170, byli spokojeni a rádi se zúčastňovali všech akcí.  
V lednu je vše ještě (někdy) pod přikrývkou sněhu a každý se pomalu probouzí ze zimního spánku do 

nového roku. Stejně tak i my, máme jediný měsíc leden, kdy lenošíme. Vlastně ne. Vybíráme členské 
poplatky a věnujeme pár slov lidem, kteří jsou v tomto období hodně osamoceni. Čas je vzácnost, a 
když vidíme radost v mnohdy unavených očích a úsměv na tváři, je to poděkování za naši práci, které  

není tak málo. Nemáme mezi sebou mnoho lidí, 
kteří mají a ovládají počítač. Většinou zbyde na 
nás (desítkářích), abychom jim donesli pozvánky, 
pogratulovali k narozeninám atd. Zmínila jsem se 

o stručnosti, ale nechala jsem se unést. Prostě je 
o čem psát. 
Jednou za měsíc se scházíme: předseda, 
místopředseda, hospodářka s desítkáři, abychom 
dle plánu činnosti probrali, co je třeba udělat. 
Každý člen spolku o tom ví, a pokud má nějaký 
dotaz, může přijít mezi nás a společně ho 
vyřešíme. Dvakrát do roka, obvykle duben a říjen, 

máme členskou schůzi. Jsme rádi, že členové 
chodí v hojném počtu. Občerstvení zajišťujeme 
samy (chlebíčky a mini zákusky), a proto jsme 
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potěšeni, když lidem chutná. Na schůzi přineseme kroniku, kterou vedeme od roku 2009, aby si 
členové připomněli, co vše děláme a taky jak nám ten čas letí.   
Abychom se trošku hýbali, chodíme hrát šipky (2x ročně), oblíbený bowling (3x ročně). Stejně tak 
rádi opékáme špekáčky (2x ročně). Nejvíce se všichni těší na výlety. Letos jsme jich podnikli celkem 
šest: Klášter Broumov a vyhlídka Dobrošov u Náchoda – 52 členů, Arboretum Borotín a zámek Rájec 
Jestřebí – 48 členů, zámek Lednice – 53 členů, Brněnská přehrada a hrad Veveří – 51 členů, Kladruby 
nad Labem hřebčín a zámek – 53 členů, skanzen Betlém Hlinsko a Čertovina. 
Veškerá naše činnost směřuje 
k tomu, aby se členové scházeli, 

popovídali si, zhlédli krásu 
krajiny, při jízdě autobusem, 
prohlédli si hrady a zámky, naše 
bohaté kulturní památky atd. 
Uvědomujeme si a děkujeme za 
dotaci vedení radnice města 
Choceň, bez které bychom asi 
těžko mohli uskutečnit tolik 
akcí, které podnikáme. Moc si 
toho vážíme. Už se těšíme, co 

naplánujeme na příští rok 2023. 
Kontakt na organizaci: Marcela 
Kubešová, tel.: 723 506 473,  

e-mail: 
marcela.kubesova@gmail.com. 
(text a foto MO Choceň) 

  

Místní organizace Chomutov uspořádala sportovní utkání v pétanque 

V Chomutově vznikla nová odpočinková zóna pro seniory a naše MO Chomutov ji začala hned 

využívat. V odpočinkové zóně je nainstalováno 5 fitness strojů a pétanque hřiště. MO Chomutov zde 
uspořádala sportovní utkání v pétanque, kdy senioři utvořili družstva a s nasazením sobě vlastním se 
pustili do hry. Úsměv jim vykouzlila nejen hra, ale i neočekávaná drobná odměna. 

Kontakt na organizaci: Marta Abtová, Jana Müllerová, tel.: 777 111 369, 733 142 633, e-mail: 
martaabtova@seznam.cz, ja.mull@email.cz. (text a foto MO Chomutov) 
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NĚCO PRO ROZPTÝLENÍ 

Kvíz 

Víte, co znamenají tato slova ve slováckém / kyjovském nářečí? (přiřaďte číslo k písmenu) 

1. agrnůstek 

2. aj 

3. akorát 

4. arab 

5. barco 

6. cezan 

7. cigán 

8. cínobrový  

9. čaramůra  

10. čičůrek, cicůrek  

11. čuňa 

12. důle  

13. erteple 

14. hůra 

15. hutorí 

16. pávka 

17. pazgřivec 

18. pazůr 

19. šopa 

20. šotůrek 

A. také 

B. přesně 

C. kůlna 

D. cedník 

E. ledacos 

F. tvář 

G. brambory 

H. lhář 

I. darebák 

J. dole 

K. zlý člověk, darebák 

L. pramínek (vody, potu) 

M. půda (dům) 

N. staré kolo (nebo kolo všeobecně) 

O. ošklivá žena 

P. přívěsek na krk 

Q. vyšívaná sukně (součást kroje) 

R. žlutý 

S. mluví (např. slovensky) 

T. slaměná nádoba na víno (flašku 
vína – drží teplotu) 

Řešení naleznete na str. 5 

Nevážně ze správní rady 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Citáty 

„Diskrétnost je umění vyžvanit 

tajemství tak, aby pečeť 
mlčenlivosti nebyla porušena.“ 

(Colette)  

„Je-li pohromadě deset žen, 
mluví jich dvacet.“  

(Konfucius) 

„Lupiči žádají peníze nebo život. 
Ženy žádají obojí.“  
(Samuel Butler) 

„Miliony lidí touží po 
nesmrtelnosti, a přitom nevědí, 
co mají dělat, když v neděli 

odpoledne prší.“  
(Susan Ertz) 

 
 

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/ 
facebook: https://www.facebook.com/svaztelesnepostizenych 

 
 

tel.: +420 736 220 925 
e-mail: alena.rihova@svaztp.cz  

bankovní účet: 2101867964/2010 

Tento informační zpravodaj byl vytvořen v rámci projektu „Administrativní servis STP v ČR z. s.“ 
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky. 

PODZIM ZIMA 


