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INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 

Svazu tělesně postižených v České republice z. s. 
 
 

 

Ve třetím čísle Informačního zpravodaje pro organizační jednotky STP v ČR z. s. najdete opět 
zprávy z centra STP v ČR z. s., témata ze stanov, článek o proplácení cestovného 
v organizacích a informace o činnosti našich pobočných spolků. Potěšilo nás, že některé 
pobočné spolky se již zapojily do přípravy informačního zpravodaje a poslaly nám příspěvky 
o činnosti svých organizací. Těšíme se na Vaše další náměty a reakce. (ARI) 

ZPRÁVY Z CENTRA STP v ČR z. s. 

Seminář k dotacím Úřadu vlády na rok 2022 

24. srpna 2021 se dva zástupci správní rady, Alena Říhová a 
Vlastimil Birčák, zúčastnili online semináře určeného pro žadatele 

v dotačním programu Úřadu vlády ČR „Podpora veřejně 

prospěšných aktivit spolků osob se zdravotním postižením“. Na 
semináři získali informace k vyplnění žádosti o dotaci na rok 2022, 
kterou bylo nutné zpracovat a podat do 20. září 2021. Bohužel ani 
v roce 2022 nebude možné z dotace Úřadu vlády ČR finančně 
podpořit pobočné spolky STP v ČR z. s., podmínky pro čerpání 
dotace to neumožňují. (ARI) 

Nový ceník půjčovny 

Od 1. 9. 2021 jsme změnili ceník 
půjčovny kompenzačních 

pomůcek. U většiny pomůcek 

jsme snížili poplatek za 
zapůjčení i výši vratné zálohy. 
Nový ceník je zveřejněný na 
našich webových stránkách 
https://svaztp.cz/sluzby/pujcov
na-kompenzacnich-pomucek/. 

Jednání se sponzorem 

Jednání se sponzorem o 
možnosti poskytnutí zahradních 
stanů, kancelářských papírů a 
roušek pro naše pobočné spolky 
bohužel ustrnula na mrtvém 
bodě. Předsedkyně Karla 
Zbořilová se pravidelně snaží 
sponzora kontaktovat, přes jeho 
sliby ale bohužel ještě nedošlo 
k žádnému plnění. V naší snaze 
budeme nadále pokračovat, ale 
výsledek se bohužel nedá 
odhadnout. (KZB) 

Další personální změna v poradně 

Od 1. 9. 2021 došlo k další personální změně v naší sociální 
poradně pro osoby se zdravotním postižením a seniory.  
K 31. 8. 2021 odešla z pozice sociálního pracovníka paní Lucie 
Trpíková a nahradila ji paní Veronika Švejdová, která již v naší 
poradně dříve pracovala. Poradna pomáhá klientům vyřizovat 
např. sociální dávky, invalidní důchody, příspěvky na pomůcky, 
pomáhá jim i v dalších situacích, které klienti nezvládají řešit 
vlastními silami. Platné kontakty na poradnu nyní jsou: telefon: 
602 467 084, e-mail: veronika.svejdova@svaztp.cz. Poradna 
působí na adrese Karlínské náměstí 59/12, Praha 8. Pracovní doba 
poradny je nyní nastavena takto: pondělí 9:15 – 13:30, úterý  
9:15 – 17:30, středa 9:15 – 13:30, čtvrtek 9:15 – 13:30, pátek  
9:15 – 13:30. Děkujeme paní Lucii Trpíkové za spolupráci. (ARI) 

Oživili jsme náš Facebook 

Facebookové stránky Svazu tělesně postižených v České republice z. s. byly delší dobu neaktivní. 
Rozhodli jsme se to změnit a od března 2021 umísťujeme na Facebook opět příspěvky. Náš Facebook 
najdete na adrese https://www.facebook.com/SvazTelesnePostizenych. Budete nás sledovat? (ARI) 

https://svaztp.cz/sluzby/pujcovna-kompenzacnich-pomucek/
https://svaztp.cz/sluzby/pujcovna-kompenzacnich-pomucek/
https://www.facebook.com/SvazTelesnePostizenych
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Podali jsme žádosti o dotace z Ministerstva zdravotnictví ČR na rok 2022 

Také v roce 2022 chceme podpořit naše okresní, obvodní a městské organizace při realizaci 
rekondičních pobytů a rehabilitačních a sportovních aktivit. 30. 9. 2021 jsme opět podali žádosti o 
dotace na tyto aktivity na Ministerstvo zdravotnictví, a to konkrétně na 4 projekty: 1. Rehabilitačně 
výchovné pobyty pro občany postižené na horních a dolních končetinách, 2. Rehabilitačně výchovné 
pobyty pro občany pohybující se pomocí vozíku, 3. Docházkové akce (skupinové cvičení a plavání pod 
vedením odborného pracovníka), 4. Ozdravné pobyty pro tělesně postižené děti a mládež. Okresní, 
obvodní a městské organizace, které chtějí tyto dotace v roce 2022 čerpat, mohly do 22. 9. 2021 zaslat 
své požadavky na příslušných formulářích na STP v ČR z. s. Praha. Informace k těmto dotacím 
poskytuje paní Anna Birčáková, tel.: 723 996 939, e-mail: anna.bircakova@svaztp.cz. (ARI) 

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) 

Volby funkcionářů MO, aneb kdo může koho volit 

Orgány pobočných spolků jsou složeny z osob, které zastávají různé 

funkce. Některé funkce jsou v našich pobočných spolcích 
definované ve stanovách a povinné, o některých funkcích si 
rozhodují samy organizace. Povinné funkce jsou v pobočných 

spolcích nyní jen tři - je to předseda organizace, místopředseda 
organizace a hospodář organizace. Tito tři funkcionáři společně 
tvoří předsednictvo. Další funkce, o kterých hovoří naše stanovy, 
už nejsou povinné. Jedná se o členy výboru, předsedu revizní 
komise, členy revizní komise nebo revizora. Ty si místní 

organizace může volit, ale nemusí – o tom, jestli tyto funkce 
v organizaci budou nebo nebudou, rozhoduje členská schůze. A 

existují ještě další funkce, které nejsou ve stanovách vůbec 
definované, ale pobočné spolky je někdy využívají. Jsou to 

například desítkáři, důvěrníci, atd. 
Funkcionáři jsou do svých funkcí voleni. Stanovy definují, který 
orgán je oprávněný danou funkci zvolit. To se občas mění, proto je 
vždy potřeba řídit se aktuálními stanovami.  
V místních organizacích je nejvyšším orgánem členská schůze. Ta 

má tedy jako nejvyšší orgán oprávnění volit jakoukoli funkci. 
V kompetenci členské schůze je volit předsedu organizace, 
místopředsedu organizace, hospodáře organizace, členy výboru, 
předsedu revizní komise i členy revizní komise, případně revizora. 
Dříve místopředsedu a hospodáře volil výbor, ale to už nyní 

neplatí, v souvislosti se změnou organizační struktury. Tedy 
místopředsedu a hospodáře musí dnes vždy volit členská schůze. 
Jediná výjimka z voleb platí pro revizní komisi – členy revizní 
komise může v případě nutnosti v průběhu volebního období 
kooptovat také sama revizní komise. (ARI) 

Hlasování per rollam 

Během epidemie Covid_19 

začalo více našich pobočných 
spolků využívat možnost 
hlasování per rollam. Jedná se o 

hlasování například e-mailem, 
korespondenčně, na 
podpisových arších, apod., tedy 
jinou formou, než je schůze 
s osobní účastí. Hlasovat per 

rollam mohou členské schůze, 
shromáždění, předsednictva, 

správní rada, dozorčí rada, 
dokonce i sjezd.  

Nejčastěji se využívá hlasování 
prostřednictvím podpisů na 
hlasovacích arších, nebo 
hlasování prostřednictvím  
e-mailů, aby bylo možné doložit, 

jak jednotlivé osoby hlasovaly. 
Při hlasování per rollam se 
většinou stanoví časový úsek, 
během kterého hlasování 
probíhá. Po ukončení hlasování 

se sepíše zpráva o výsledku 
hlasování, která slouží jako 
zápis nebo usnesení.  

(pokračování na další straně) 
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(pokračování z předchozí strany) 

Stejně jako v případě pozvání na běžné osobní jednání, měli by se pro hlasování per rollam nejlépe 
oslovit všichni členové, aby nikdo nebyl z možnosti hlasovat vyloučen. Usnášeníschopnost je pro 
hlasování per rollam stejná jako u běžného osobního hlasování. Tedy je nutná účast alespoň jedné 
třetiny, pokud se týká členské schůze a shromáždění. A je nutná účast většiny, pokud se týká 
předsednictva, revizní komise, správní rady, dozorčí rady a sjezdu.  
Při hlasování per rollam je důležité na hlasovacím archu nebo v e-mailu přesně uvést, o jakých bodech 
se konkrétně hlasuje. Pokud by vaše organizace chtěla hlasování per rollam uskutečnit, můžeme vám 
poslat vzory hlasovacích archů a zprávy o výsledku hlasování. Kontakt: Alena Říhová, tel.: 736 220 

925, e-mail: alena.rihova@svaztp.cz. (ARI) 

NÁVODY A INFORMACE PRO SPOLKOVOU ČINNOST 

Proplácení cestovného v organizacích 

Při proplácení cestovních nákladů v pobočných spolcích STP v ČR z. s. je třeba rozlišovat různé typy 
poskytování cestovních náhrad. U většiny služebních cest se používá buď veřejná hromadná doprava, 
nebo soukromá vozidla. Pro všechny typy poskytování cestovních nákladů platí, že se musí dokládat 

vyplněným formulářem - cestovním příkazem. K němu se přikládají další potřebné doklady. Způsob 
dopravy a případně ubytování určuje předem organizace, tzn. nerozhoduje o tom ten, kdo cestu 

vykoná. 
Musíme rozlišovat tři typy poskytování cestovních náhrad: 

1) cestovní náhrady poskytované zaměstnancům, kteří mají s organizací uzavřenou pracovní smlouvu 
2) cestovní náhrady poskytované funkcionářům, členům organizace nebo jiným osobám, které nejsou 
zaměstnancem organizace (tzn. nemají s organizací uzavřený žádný pracovněprávní vztah – pracovní 

smlouvu, dohodu o pracovní činnosti ani dohodu o provedení práce) 
3) cestovní náhrady poskytované zaměstnancům, kteří mají s organizací uzavřenou dohodu o 
pracovní činnosti (DPČ) nebo dohodu o provedení práce (DPP). 

Dále uvádíme k jednotlivým typům poskytování cestovních náhrad podrobnější vysvětlení: 
ad 1) Cestovní náhrady 
poskytované zaměstnancům, 
kteří mají s organizací 
uzavřenou pracovní smlouvu: 

V tomto případě je nutné 
postupovat přesně podle 

zákoníku práce (zákon 
č. 262/2006 Sb.) a vyhlášky 

Ministerstva práce a sociálních 
věcí (tato vyhláška se každý rok 
aktualizuje). Se zaměstnanci se 
neuzavírá žádná dohoda o 
náhradě cestovních nákladů, 

protože jejich placení vyplývá 
přímo ze zákoníku práce. 
Doporučujeme v pracovní 
smlouvě uvést, že zaměstnanec 

souhlasí s vysíláním na služební 
cesty a že souhlasí s používáním  

 

soukromého automobilu pro služební cesty. Pokud zaměstnanec pro cestu použil soukromé vozidlo, 
výpočet cestovného závisí zejména na druhu použitého automobilu - musí se vycházet z údajů o 
spotřebě vozidla a používaných pohonných hmotách uvedených v technickém průkazu. Cena 
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pohonných hmot se bere z vyhlášky nebo z dokladu o nákupu pohonných hmot. Jestliže zaměstnanec 

pro cestu použil veřejnou hromadnou dopravu (autobus, vlak, MHD), cestovní náhrady se proplácejí 
jednoduše ve výši ceny jízdenek, které zaměstnanec organizaci doloží. Zaměstnanci dále podle 
zákoníku práce při služební cestě náleží také stravné, a to pokud cesta trvá alespoň 5 hodin. 
Stravného se zaměstnanec nemůže dobrovolně vzdát. Pouze v případě, že je zaměstnanci během cesty 
poskytnuto bezplatné plnohodnotné stravování, stravné se sníží o určené procento. Při vícedenní 
cestě proplácí organizace zaměstnanci také výdaje za ubytování. Všechny tyto náklady zaměstnanec 
vyplní ve formuláři cestovního příkazu. 
ad 2) Cestovní náhrady poskytované funkcionářům (členům výboru a revizní komise), členům 

organizace nebo jiným osobám, které nejsou zaměstnancem organizace: Tady je situace jednodušší, 
protože si organizace sama může nastavit podmínky, jak bude cestovní náhrady hradit. Zákoník práce 
ani vyhláška MPSV se na tyto osoby nevztahuje. Vždy je ale nutné uzavřít s osobou, která cestu koná, 
dohodu o náhradě cestovních nákladů, kde se sazby cestovních náhrad dopředu dojednají. Pokud 
osoba pro cestu použila soukromé vozidlo, je možné hradit cestovní náhrady paušální pevnou sazbou. 
Výpočet se pak provádí jednoduše jen na základě ujetých kilometrů. Důležité je, že by se měly hradit 
jen skutečné, účelně vynaložené náklady. Obvykle používáme paušální sazbu 5 Kč/km, která většinou 
nepřekračuje cestovní náhrady nastavené vyhláškou MPSV. Jestliže osoba pro cestu použila veřejnou 
hromadnou dopravu (autobus, vlak, MHD), cestovní náhrady se proplácejí opět jednoduše ve výši 
jízdenek, které osoba organizaci doloží. Na úhradu stravného a ubytování není automatický nárok. 
ad 3) Cestovní náhrady poskytované zaměstnancům, kteří mají s organizací uzavřenou DPČ nebo DPP: 
V tomto případě jde použít obě výše uvedené varianty, ale záleží na tom, jak je DPČ nebo DPP 
uzavřena, co je v ní uvedeno. Když zaměstnanec pracuje pro organizaci na DPČ nebo DPP, nemá ze 

zákona nárok na cestovní náhrady, ale tento nárok může být písemně sjednán. Organizace si tedy 
může sama rozhodnout, jestli bude zaměstnanci poskytovat cestovní náhrady podle zákoníku práce, 
nebo podle vlastních podmínek. Pokud v DPČ nebo DPP nebude výslovně uvedeno, že zaměstnanec má 
právo na poskytování cestovních náhrad, je možné cestovní náhrady hradit jen na základě uzavřené 
dohody o náhradě cestovních nákladů. Postupuje se tedy stejně, jako když jsou cestovní náhrady 

poskytované funkcionářům (viz výše, ad 2). Jestliže se v DPČ nebo DPP výslovně uvede, že 
zaměstnanec má právo na poskytování cestovních náhrad, je organizace povinná řídit se zákoníkem 
práce a vyhláškou MPSV. Postupuje se tedy stejně, jako když jsou cestovní náhrady poskytované 
zaměstnancům na pracovní smlouvu (viz výše, ad 1). V tomto případě doporučujeme v DPČ nebo DPP 

uvést formulaci, že zaměstnanec má právo na poskytování cestovních náhrad, souhlasí s vysíláním na 

služební cesty a že souhlasí s používáním soukromého automobilu pro služební cesty. Dále je v tomto 
případě v DPČ nutné uvést také místo pravidelného pracoviště zaměstnance. 
Pokud osoba, které jsou hrazeny cestovní náhrady některým z výše uvedených způsobů, používá pro 
cestu soukromý automobil, doporučuje se, aby organizaci předložila následující doklady: kopii 
technického průkazu vozidla, kopii dokladu o zaplacení tzv. povinného ručení, kopii dokladu o 

sjednání a zaplacení havarijního pojištění. Tím se organizaci sníží riziko vzniku škody v případě, že 
by došlo na služební cestě k nehodě. 
Při proplácení cestovních nákladů je třeba nezapomínat také na daňové aspekty (zejména silniční 
daň) a další související povinnosti, např. školení řidičů. Tím se můžeme zabývat v některém z dalších 
čísel zpravodaje. (ARI) 

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

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 
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energii pro dobro ostatních. Nyní zde najdete informace o organizacích z Plzeňského kraje, 
Ústeckého kraje a Moravskoslezského kraje. Potěšíte nás, když se nám ozvete a pošlete nám 
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. (ARI) 

Místní organizace Stříbro převzala diplomy a nakoupí trekové hole 

Pamětní diplomy od klubu SenSen (Senzační Senioři) za účast 
v pěší štafetě „La Manche na suchu“ rozdal v červnu svým členům 
Svaz tělesně postižených ve Stříbře. 15 členů organizace v rámci 
této akce v únoru 2021 ušlo celkem 1 073 kilometrů. Pozornosti se 
organizaci dostalo i od města Stříbra, které jí věnovalo překrásnou 
knihu a další dárky. Členky MO Stříbro upekly při příležitosti 
slavnostního předání diplomů také něco na zub, jmenovitě 
především Jiřinka Spisarová a Jiřina Hrubá. Krásnou atmosféru 
podpořilo i hudební vystoupení Danušky Váchové na kytaru. Bylo 
to moc pěkné setkání. MO Stříbro při té příležitosti též rozdala 
členům seniorské kartičky, které jim zaslal Plzeňský kraj. Od 
spolku SenSen pak ještě organizace dostala dárkový poukaz, za 

který koupí trekové hole těm, kteří je ještě nemají, a určitě ještě 
zbude i na nějakou společenskou hru, třeba petanque či finskou 
hru zvanou Mölkky. Kontakt na organizaci: Jiřina Hrubá, tel.: 
732 572 145, e-mail: jirinalomnicka@seznam.cz. (text a foto MO 

Stříbro) 

 

  

 

Oslava spolupráce místní organizace Planá s bavorskou organizací 
zdravotně postižených a křest druhé společné kuchařky 

Dne 2. 10. 2021 od 14.00 hodin oslavila MO Planá jubileum deseti let spolupráce s bavorskou 

organizací zdravotně postižených - Selbshilfegruppe Behinderte und Nichtbehinderte e. V. 
v Tirschenreuthu. Při té příležitosti proběhl také křest již druhé společné kuchařky nazvané 

„Sousedské oblíbené cukroví a pečivo“ („Nachbars lieblings-platzchen“). K tomu do Tachovského 
deníku napsala JUDr. Michaela Vrzalová následující článek:   
Recepty na oblíbené cukroví a pečivo obsahuje nová kuchařská knížka, kterou společně vytvořili a 
vydali členové plánské organizace Svazu tělesně postižených a jejich přátelé z bavorské organizace 
postižených z města Tirschenreuth. Autoři receptů dostali také kuchařskou čepici. Jedná se o už 

druhou dvojjazyčnou společnou kuchařku. "Tu první jsme nazvali Sousedské recepty a vyšla už v roce 
2017. Tato nová se jmenuje Sousedské oblíbené cukroví a pečivo. Zatímco ta první obsahovala recepty 
všeho druhu, druhá je zaměřena, jak už z názvu vyplývá, jen na pečení," řekla Deníku za plánskou 
organizaci Michaela Vrzalová. 
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Jak dále uvedla, recepty dodali 

členové obou organizací a na 
sobotní oslavě desátého výročí 
spolupráce mohli účastníci 
všechny sladké i slané dobroty 
popsané v kuchařce ochutnat. 
"Autoři uveřejněných 
cukrářských receptů, byly to 
vesměs ženy, ale i jeden muž, 

obdrželi upomínkové odměny a 
každý z nich byl slavnostně 
dekorován kuchařskou čepicí. Za 
vznik kuchařky je třeba 
poděkovat nejen cukrářům, ale 
také předsedům organizací 
Martině Sötje a Josefu Anslovi a 

 

překladatelce Evě Schicker," doplnila Vrzalová. Kuchařka oblíbených receptů na cukroví a pečivo však 
nebude běžně k dostání. "Vyšla ve velmi omezeném počtu výtisků a naše organizace i spřátelená v 
Bavorsku ji bude rozdávat darem členům a spolupracovníkům," upřesnila členka plánské organizace 
svazu postižených. 
Obě skupiny se schází při různých akcích, například na bowlingu, pořádají společná adventní 
posezení, masopust a další. Desáté výročí spolupráce se slavilo v plánském Kiněnekině společenským 

posezením s hudbou k tanci i poslechu. Program doplnilo vystoupení tanečnic z plánské Základní 
umělecké školy a folklorního souboru Rozmarýnek Základní umělecké školy Fryderyka Chopina 
z Mariánských Lázní. Kontakt na organizaci: Josef Ansl, tel.: 731 182 587, e-mail: 
josef.ansl@centrum.cz. (text a foto MO Planá a JUDr. Michaela Vrzalová, Tachovský deník) 

  
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Místní organizace Nový Jičín - překonali jsme Covid a jedeme dále …  

Bezprostředně poté, co bylo po mnoha a mnoha dnech spojených s epidemií Covid-19 umožněno opět 
se setkávat a naplňovat tak Plán činnosti na letošní rok, “rozjela“ svoji činnost i MO Nový Jičín. Ještě 
v červnu před prázdninami uskutečnili vycházku do přírody, poté spolu s klubem seniorů Loučka 
uspořádali na zahradě klubu tradiční „škračenici“. Hned po prázdninách zahájili v klubovně, kterou 
mají v nájmu od města, první z každotýdenních zábavných klubových odpolední. Poté se vydali na 

jednodenní zájezd s návštěvou muzea kočárů v Čechách pod Kosířem, poutního místa na Svatém 
kopečku u Olomouce a do ZOO Olomouc. A aby naplnili povinnost, kterou ukládají stanovy našeho 
Svazu, rozhodli se, když to nebylo možné v březnu spolu s MDŽ ani v květnu se Svátkem matek, 
uskutečnit posledního září „ryze pracovní“ jednání výroční členské schůze za účasti sto dvaceti 
z celkového počtu dvou set čtrnácti členů s projednáním dokumentů důležitých pro činnost  
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organizace. Na tomto jednání museli bohužel 
konstatovat, že nemohli kvůli coronaviru 
uskutečnit dva týdenní rekondiční pobyty 
v Beskydech, rovněž ani dvoudenní vzájemná 
setkání s přáteli zdravotně postiženými ze 
slovenského Martina, s nimiž je letos pojí již 
dvacetileté výročí od navázání partnerských 
vztahů, a mnoho dalších naplánovaných akcí 
různého charakteru. A co se MO Nový Jičín ještě 

podařilo uskutečnit? Poté, co měli „skluz“ 
z 1. pololetí, uspořádali v klubovně hned tři 
tradiční setkání po čtvrtletích s jejich jubilanty 

nad 60 let a se členy s datem narození 80+ 
s pohoštěním a malým dárkem. Další akcí, kterou 

 

uskutečnili spolu s Osadním výborem městské části Nový Jičín-Loučka a za finančního přispění města 
Nový Jičín, byl Sportovně - zábavný den k Mezinárodnímu dni seniorů, v němž se do šesti pro naši 
kategorii „dostupných sportovních“ soutěží zapojilo na padesát ze sedmdesáti účastníků, kteří se poté 
velmi dobře bavili až do večerních hodin se zpěvem a tancem při „živé“ hudbě. A pokud to organizaci 
nebude kvůli coronaviru znemožněno, do konce roku hodlá uskutečnit další, rozsahem docela velkou, 

akci, a to Mikulášské odpoledne, čímž by svým členům alespoň částečně nahradila něco z toho, co se 
od začátku roku uskutečnit nepodařilo. Kontakt na organizaci: Jaroslav Kotas, tel.: 777 295 920,  
e-mail: jaroslav.kotas@centrum.cz, web: https://www.zpnj.cz. (text a foto MO Nový Jičín) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Auto pro okresní organizaci Louny 

Na výstavišti v Lounech bylo v sobotu 2. října 2021 živo. Předávalo se tam nové auto pro lounský Svaz 
tělesně postižených. Nová Toyota začne brzy sloužit nejen lidem s pohybovými problémy, ale i jako 
senior taxi. Za zvýhodněné jízdné ho budou moci lidé využívat třeba k cestám k lékaři nebo na 

nákupy. Auto za zhruba půl miliónu korun se pořídilo z finančních prostředků Ústeckého kraje, města 
Loun, Podbořan a okolních obcí a darů řady firem, např. Aisan, Harmonikas, Seko, Nemak, Bravo, 
Stavum, Místní lékárna poliklinika Louny. Dále na něj přispělo několik nadací, např. Divoké husy, 
Konto Bariéry, ČEZ a mnoho fyzických osob na dárcovské platformě Donio. 
V rámci předání auta Toyota se na výstavišti uskutečnil sportovně zábavný den. Záštitu nad celou akcí 

převzal hejtman Ústeckého kraje Ing. Jan Schiller a místostarosta města Loun Mgr. et Bc. Milan 
Rychtařík. Oba dva měli pěkné proslovy a sklidili zasloužený potlesk. Po proslovu se uskutečnil lidový 
běh parkem, následoval krásný koncert lounské rodačky zpěvačky Evy Kleinové s klavírním 
doprovodem pana Jiřího Peška. OkO Louny uspořádala také dražbu obrazu od malířky Veroniky 
Jiranové, který byl vydražen za 11 000 Kč pí Evou Maťátko. K vidění bylo vystoupení mladých hasičů 

https://www.zpnj.cz/
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z nedalekých Líšťan, kteří přítomným předvedli požární útok a hašení skutečného ohně. Pro děti 

nechyběla diskotéka, různé soutěže a hry a také vystoupení pěveckého sboru Harmonie. Celý den 
moderovala paní Bára Ladrová.  
Organizace celé této jedinečné a úspěšné akce zabrala několik měsíců a hlavní zásluhu na její realizaci 
má předsedkyně OkO Louny, paní Zdeňka Mocňáková. Její slova na závěr: „Děkuji celému pracovnímu 
týmu a dobrovolníkům, všem co nám pomohli tuto krásnou a náročnou akci zajistit, děkuji moc 
moderátorce Báře Ladrové za celý den u mikrofonu, děkuji lounské rodačce a zpěvačce Evičce 
Kleinové za úžasný hodinový koncert, za překvapení od klavíristy pana Peška - všichni vyjmenovaní 
se vzdali honoráře ve prospěch naší organizace a tím pomohli dofinancovat sociální automobil. Děkuji 

největším sponzorům Konto Bariéry, Nadace Divoké husy, Kraj Ústecký, město Podbořany, Stavum 
Louny, firma Nemac, Seko Louny, Město Louny, OÚ Ročov, Libčeves, Kozly, Hřivice, Chraberce, 
Smolnice, dále MUDr. Monika Roubalová, Domácí péče Rakovník a další, také díky klientům a 
uživatelům služby Senior taxi, kteří se také pomocí dárcovské platformy Donio účastnili vybírání 
peněz. Slova díků opravdu patří všem, i dobrovolným hasičům z Líšťan, také záchranné službě a 
posádce p. Libora Kaňky, no prostě všem. Moc moc děkuji.“ Kontakt na organizaci: Zdeňka 
Mocňáková, tel.: 415 620 300, 732 184 297, e-mail: mocnakova.z@centrum.cz, web: https://stp-
louny.webnode.cz/. (text a foto OkO Louny) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Činnost místní organizace Bílina v roce 2020 

Rok 2020 byl pro činnost místní organizace Bílina velmi netradiční 
a dá se napsat i složitý, ale která organizace se nepotýkala s 
nějakými problémy či omezeními v rámci působení Coronaviru. MO 
Bílina pořádá jednodenní poznávací výlety a přizpůsobuje výlety a 
činnost možnostem svých členů, kteří mají nejen tělesné postižení, 
ale i jiná zdravotní postižení. Organizace se snaží se o to, aby se 
účastníci dostali i na netradiční místa, v minulých letech to byla 
např. exkurze na letiště Václava Havla v Praze, nebo exkurze do 
České televize. Jsou to okamžiky, které jsou pro členy velmi 
důležité, protože se dostanou na místa, kam by se mnohokrát 
prostě nedostali, a odváží si z těchto výletů mnoho zážitků a 
vzpomínek. 
I v době Covidové se MO Bílina snažila, aby si její členové užili 
pohodu a načerpali nové zážitky a podněty na poznávacích 
výletech. První výlet se uskutečnil až v červenci. Navštívili 
nádherný skanzen v Přerově nad Labem a potom výstavu květin 

 

https://stp-louny.webnode.cz/
https://stp-louny.webnode.cz/
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v Lysé nad Labem. Další výlet byl v srpnu do sklárny Lindava, kde si účastníci prohlédli výrobu 
krásného skla a poseděli při dobrém obědě v zahradě sklárny. Ze sklárny pak pokračovali do České 
Lípy, kde si vyrobili i malý dárek, který bude všem připomínat tento výlet, a protože bylo teplo, 
nezapomněli se občerstvit i zmrzlinou.  
V srpnu byl ještě jeden výlet, členové MO Bílina se byli podívat na repliky korunovačních klenotů na 
zámku Jimlín, a odtud pokračovali na zámek Jezeří. A neměli zámků ještě dost, proto ještě vyjeli na 
Hrad Hněvín, odkud se podívali na město Most a jeho okolí.  
Poslední výlet organizace v září byl lodí z Ústí nad Labem do Litoměřic. Tříhodinová plavba lodí 
nádhernou krajinou podél Labe všechny uchvátila, bylo krásné počasí a účastníci si to opravdu užili. 

Z Litoměřic vyjeli do Dubiček, aby se podívali shora na deltu řeky Labe a poseděli při kafíčku. 
Nápadů a tipů na poznávací výlety má organizace hodně, i když je omezena mobilitou svých členů, 
přesto je schopna uskutečnit pěkné výlety. 

Kromě výletů se členové organizace zúčastnili i akcí pořádaných městem Bílina a kulturním centrem 
Kaskáda, např. navštívili výstavu kočárků a panenek, vernisáž k výstavě k výročí narození Dany 
Medřické, oslavu Dne horníků. Členové se scházeli, dělali procházky po městě, hlavně na Kyselku, ale 
i na zmrzlinu na náměstí, kde poseděli a obdivovali krásně kvetoucí náměstí. Dvakrát do měsíce od 
června do září se scházeli v zasedací místnosti města, která je bezbariérová. 
Celá organizace si přeje, aby se už všichni mohli vrátit do „normálnějších“ časů, kdy půjde dělat 
většinu činností, které mají členové rádi a na které se těší. Kontakt na organizaci: Marie Zámostná, 

tel.: 417 822 043, e-mail: zamostna@seznam.cz. (text a foto MO Bílina, duben 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Společné rekondiční pobyty MO Plasy a MO Nýřany 

Místní organizace Plasy pořádá 
společně s místní organizací 

Nýřany rekondiční pobyty. 
Jeden z nich se uskutečnil ve 

dnech 3. 7. až 10. 7. 2021 
v Janských lázních v hotelu 
Astoria. Zúčastnilo se ho 66 
členů a pobyt se všem moc líbil. 
Další pobyt absolvovali na 

přelomu srpna a září 2021, a to 
v hotelu Zvíkov ve Zvíkovském 
podhradí. Opět to byl super 

pobyt, na kterém též 
spolupracovala MO Nýřany a 
MO Plasy. Obě organizace a 
jejich členové jsou aktivní a rádi 
cestují. 
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Členové organizace mimo jiné navštívili také 
město Písek a užili si plavbu lodí. 
V říjnu 2021 ještě obě organizace společně 
absolvovaly poslední rekondici, a to ve Spáleném 
Poříčí. 
Kontakty na organizace:  
MO Plasy: Jana Weisová Černá, tel.: 607 734 856, 
e-mail: janacernoska@gmail.com,  
MO Nýřany: Miloslava Roučková, 

tel.: 737 861 514,  
e-mail: miluse.rouckova@seznam.cz. 
(text a foto MO Plasy) 

 

Ozdravný pobyt místní organizace Rokycany-město 

Místní organizace Rokycany-město pořádá již léta pro své členy ozdravné pobyty v Mariánských 
Lázních. Členové si pobyty i jejich průběh velmi pochvalují, kromě dobrých zdravotních účinků velice 

kladně hodnotí i možnost popovídání si a utužení přátelství. V poslední době organizace využívá 
kapacitu hotelu Flora, s jehož prostředím i službami je velice spokojena. Na snímcích najdete 

účastníky pobytu na vycházce k hotelu Monti a členky organizace na lázeňské kolonádě.  
Kontakt na organizaci: Vladimír Petrák, tel.: 721 501 495, e-mail: vl.petrak@seznam.cz. (text a foto 
MO Rokycany-město) 

  

OKÉNKO ZE SOCIÁLNÍ, ZDRAVOTNÍ, PRÁVNÍ OBLASTI 

Milostivé léto – stát může prominout dluhy i vám 

Období, kterému se přezdívá „milostivé léto“, začne 28. října 2021 a potrvá až do 28. ledna 2022. 
V tomto období se lidé budou moci zbavit některých svých exekucí - budou moci uhradit své dluhy 
vůči státu, a to pouze zaplacením jistiny dluhu a nákladů exekuce snížených na 908 Kč. Jedná se však 

pouze o dluhy vůči veřejnoprávním věřitelům, tedy státu. Jde např. o dluhy u obce či kraje, u 
zdravotních pojišťoven, nemocnic, Českého rozhlasu, České televize, ČEZ, některých dopravních 
podniků a podobně. Další podmínkou je, že tyto dluhy musí být vymáhány soudním exekutorem. 
Úprava se tak nevztahuje na dluhy u finančního či celního úřadu, tedy na exekuce daňové či správní. 
Člověk, který této nabídky využije, nebude muset platit žádné další poplatky jako úroky z prodlení, 
poplatky advokátům nebo penále. Toto odpuštění dluhů a zastavení příslušných exekucí však 
neproběhne automaticky, dlužník musí sám aktivně provést potřebné kroky. Více informací a postup 
zjistíte např. na stránkách https://nrzp.cz/2021/10/20/informace-c-95-2021-exekuce-milostive-leto-
dulezite/. (text NRZP ČR)  

https://nrzp.cz/2021/10/20/informace-c-95-2021-exekuce-milostive-leto-dulezite/
https://nrzp.cz/2021/10/20/informace-c-95-2021-exekuce-milostive-leto-dulezite/
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NĚCO PRO ROZPTÝLENÍ 

Nevážně ze správní rady 

   

Přísloví 

„Když jíš, žvýkej, když mluvíš, 
mysli.“  
(čínské přísloví)  

„Pozorně poslouchej, co ti žena 
radí, abys to mohl udělat 

naopak.“  
(čečenské přísloví) 

„Přítel je ten, který přichází, 

když celý svět odešel.“  
(anglické přísloví) 

„Mužský má být trochu hezčí 
než čert a ženská trochu 
ošklivější než anděl.“  

(polské přísloví) 

 

Test 

Dokážete správně určit autora následujících literárních děl? (přiřaďte číslo ke správnému 
písmenu) 

1. Saturnin 

2. Psohlavci 

3. Stařec a moře 

4. Bílý Tesák 

5. Evžen Oněgin 

6. Zlatí úhoři 

7. Tři mušketýři 

8. Babička  

9. Povídky malostranské  

10. Nana 

11. Báječná léta pod psa 

12. Vojna a Mír  

13. Postřižiny  

14. Pes baskervillský 

15. Zvonokosy 

16. Robinson Crusoe  

 

A. Ernest Hemingway 

B. Ota Pavel 

C. Michal Viewegh  

D. Jan Neruda 

E. Zdeněk Jirotka 

F. Émile Zola 

G. Jack London 

H. Bohumil Hrabal 

I. Alexandr Sergejevič Puškin 

J. Alois Jirásek 

K. Lev Nikolajevič Tolstoj 

L. Arthur Conan Doyle 

M. Alexandre Dumas 

N. Božena Němcová 

O. Daniel Defoe 

P. Gabriel Chevallier 

(Řešení najdete na str. 4) 

 

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. 

LETNÍ KLASIKA KRÁSY LÉTA ÚLOVEK 


