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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, návody a 
informace pro spolkovou činnost 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) 

ZPRÁVY Z CENTRA STP v ČR z. s. 

Seminář městské organizace Brno 

20. 9. 2022 se dva zástupci správní rady, Vlastimil Birčák a Alena 
Říhová, v jihomoravské metropoli zúčastnili semináře, který 
městská organizace Brno uspořádala pro všechny pobočné spolky 

STP v ČR z. s. z Jihomoravského kraje. Hlavním tématem semináře 
bylo seznámení a diskuse k pravidlům pro celorepublikový sjezd 
STP v ČR z. s. v roce 2023. Dále bylo prodiskutováno zavedení a 
používání datových schránek, volby v roce 2023, zápisy změn 
v organizacích do spolkového rejstříku, nebo podmínky pro čerpání 
dotací z Ministerstva zdravotnictví. Zástupci správní rady 
přislíbili, že různé formuláře, které se v našich organizacích 
využívají (např. formuláře pro spolkový rejstřík, účetní závěrky, 
apod.), umístí ke stažení na webové stránky STP v ČR z. s. Toto se 

uskuteční do konce roku 2022. Předsedkyně MěO Brno a KO 
Jihomoravského kraje, paní Miroslava Ptáčková, nabídla svým 
pobočným spolkům uspořádání samostatného školení k datovým 

schránkám. (ARI)  

Výtvarný kroužek 

Na výtvarném kroužku pro 
osoby se zdravotním postižením 
a seniory v Praze jsme v září a 

říjnu 2022 tvořili dekorační 
věnečky a ozdoby z drátků. 
Kroužek se koná každé první 
úterý v měsíci od 13:30 do 15:30 
hodin. Příští setkání se koná 
1. listopadu 2022. Účast je pro 
všechny zdarma, materiál je 
zajištěn. Pokud byste se chtěli 
připojit, kontaktujte prosím 

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

(ARI)  
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Seminář krajské organizace Plzeňského kraje 

13. 10. 2022 se členka správní rady Alena Říhová zúčastnila semináře, který krajská organizace 
Plzeňského kraje jako každý rok pořádala pro všechny své organizace z plzeňského regionu. Seminář 
se opět konal v bezbariérovém Kulturním domě v Plasech. Předseda KO Plzeňského kraje, 
JUDr. Zdeněk Heřman, informoval o činnosti organizace a seznámil pobočné spolky s plánovanými 
změnami v organizaci celostátního sjezdu STP v ČR z. s. v roce 2023. Organizaci sjezdu a voleb, které 
v příštím roce proběhnou ve všech našich pobočných spolcích, dále rozvedla i členka správní rady. 
Potom seznámila účastníky s některými novinkami, zejména s povinným zavedením datových 
schránek pro všechny organizace od roku 2023. Podrobněji se probralo používání a ovládání datových 
schránek. KO Plzeňského kraje poté nabídla svým pobočným spolkům samostatné školení k datovým 
schránkám. Hlavním bodem programu bylo seznámení s činností okresních organizací, městské 
organizace i všech zúčastněných místních organizací. V diskusi vystoupili postupně zástupci všech 

pobočných spolků a informovali ostatní o tom, jaké aktivity jejich organizace pořádá. V tomto kraji 
spolu jednotlivé pobočné spolky velmi úspěšně spolupracují a účastní se navzájem svých akcí. 
Důležitým bodem programu bylo i projednání dalšího fungování organizací. Některé z organizací 

bohužel plánují ukončit svou činnost. Příčinou této situace je často skutečnost, že se nepodaří najít 
náhradu za pracovníky, kteří ve svých funkcích končí např. ze zdravotních důvodů. Místopředseda KO 
Plzeňského kraje, pan Vlastimil Váchal, proto zdůraznil, jak je důležité snažit se vychovávat si 
průběžně v organizacích náhradníky a postupně je zaučovat, aby v případě potřeby dokázali vedení 
organizace převzít. (ARI) 

 Hlasování o sjezdu 

Správní rada zvažuje změnu 
v organizaci celorepublikového 

sjezdu, který se má uskutečnit 
na podzim 2023. Proto během 

měsíce listopadu 2022 vyzve 
všechny pobočné spolky, aby se 
zúčastnily on-line hlasování o 
variantách organizace sjezdu a 
voleb. Do hlasování se budou 
moci zapojit MO, OkO, ObvO, 

MěO i KO. Na základě výsledků 
hlasování zvolí správní rada 

konečnou variantu organizace 
sjezdu. Věříme, že bude o 
hlasování zájem. (ARI) 

Připomínkové řízení 

Na základě výzvy MPSV jsme se 

v srpnu 2022 zúčastnili 
připomínkování návrhu nařízení 
vlády o maximální částce 
příspěvku na podporu 
zaměstnávání OZP na 

chráněném trhu práce. 
Doporučili jsme, aby se 
příspěvek na zaměstnávání OZP 

zvýšil více, než ve svém 

materiálu navrhuje MPSV. (ARI) 

Nová vrátná 

Na konci srpna 2022 u nás 

skončila paní Hana Koblížková, 
která mnoho let pracovala jako 
vrátná na recepci a zajišťovala 
úklid společných prostor 
v našem sídle. Na její pozici 

vrátné nastoupila od září 2022 
nová pracovnice, paní Zdenka 
Janderová. Děkujeme paní 

Koblížkové za její dlouholetou 

práci. (ARI) 

Semináře k dotacím  

Členka správní rady Alena 

Říhová se zúčastnila semináře 
k dotacím Úřadu vlády ČR a 
semináře k dotacím Prahy 
v oblasti zdravotnictví. Sociální 
pracovnice Veronika Švejdová se 

zúčastnila semináře k dotacím 
Prahy v oblasti sociální. Získané 
informace jsme využili při 

přípravě žádostí o dotace na 

příští rok. (ARI) 

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

Dne 22. 9. 2022 se v Praze konalo zasedání krajské organizace Středočeského kraje, kterého se 
zúčastnili také dva zástupci správní rady, Vlastimil Birčák a Alena Říhová. Ti informovali účastníky o 
situaci v našich pobočných spolcích, o dotačních titulech a možnostech jejich čerpání, o pravidlech 
pro sjezd STP v ČR z. s. v roce 2023 a o datových schránkách. Předsedkyně KO Středočeského kraje, 
paní Lenka Radoměřská, dále podala účastníkům informace ze zasedání Krajské NRZP Středočeského 
kraje. Rovněž na programu zasedání KO Středočeského kraje se probíralo další fungování pobočných 
spolků STP v ČR z. s. v příštím volebním období. Předsedkyni KO Středočeského kraje, která již chce 
ve funkci skončit, se podařilo nalézt za sebe náhradníka, který bude na funkci předsedy kandidovat ve 
volbách v roce 2023. V diskusi se projednávaly také konkrétní problémy a aktivity v jednotlivých 
organizacích. (ARI) 

 
Hledáme uklízečku 

Hledáme pracovníka/pracovnici 
na úklid společných prostor 
v naší budově na Karlínském 
náměstí v Praze. Jedná se 

převážně o úklid chodeb a 
sociálních zařízení, budova má 6 
pater. Úklid by měl probíhat 
každý den v ranních nebo 

večerních hodinách, jde o práci 
na 2 – 3 hodiny denně. Pokud 
byste věděli o vhodném 

kandidátovi, kontaktujte prosím 
A. Říhovou, tel.: 736 220 925,  

e-mail: alena.rihova@svaztp.cz. 

Informační servis STP v ČR z. s. 

Stále průběžně poskytujeme informační servis pracovníkům našich organizačních jednotek i dalším 
osobám, které mají o informační e-maily zájem. Jedná se o informace zaměřené na  

sociální oblast, vzdělávací aktivity, pracovní problematiku, sportovní aktivity a  
podporu zdraví, nebo také volnočasové aktivity, kulturní nabídky, aj. Rozesíláme  
také informace o činnosti naší organizace nebo tipy na aktuální granty a jiné  
finanční příspěvky. Pokud má někdo z vaší organizace o tyto informační e-maily  
zájem, nahlaste nám, prosím, jejich e-mailové adresy. Zasílání informačních  

e-mailů aktuálně realizujeme v rámci projektu s názvem „Celoroční informační  
servis STP pro seniory“. Aktivity projektu Celoroční informační servis STP pro  
seniory jsou podpořeny z dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a 
proseniorských organizací s celostátní působností. (ARI) 

Podali jsme několik žádostí o dotace na rok 2023 

Podzim se jako každý rok nese v duchu přípravy projektů na další rok. Sledujeme aktuálně vyhlášená 
dotační řízení a jejich termíny. Během září a října 2022 jsme zpracovali a podali několik žádostí o 
dotace a granty na rok 2023. Jednalo se o čtyři žádosti o dotaci Ministerstva zdravotnictví na 
rekondiční pobyty pro dospělé, ozdravné pobyty pro děti a cvičení a plavání. Dále jsme podávali 
žádost o dotaci Úřadu vlády na administrativní servis, do kterého bychom chtěli v roce 2023 zahrnout 

i některé náklady na celorepublikový sjezd. Podali jsme také žádosti o dotace na sociální služby, a to 

dvě žádosti na magistrát Hlavního města Prahy a jednu na Městskou část Praha 10. Na magistrát 
Hlavního města Prahy jsme podali také žádost o dotaci na půjčovnu kompenzačních pomůcek a žádost 
o dotaci na počítačové kurzy. (ARI) 
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INFORMACE Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY STP v ČR z. s. 

14. září 2022 se konalo další jednání správní rady. Zúčastnili se ho 
čtyři členové správní rady a předsedkyně dozorčí rady, ostatní byli 
omluveni. Na jednání se probíraly aktivity a nové skutečnosti od 

posledního jednání, uskutečněné služební cesty a jednání, granty a 
dotace na rok 2022 a 2023, majetkové záležitosti (pronájem jedné 
místnosti v sídle organizace, nemovitosti zděděné v minulosti po 
panu Petru Babkovi, majetek pobočného spolku SZdP v Ostravě, 
prodej pozemku SZdP v Hodoníně), příprava celorepublikového 
sjezdu v roce 2023, úkoly z předchozích jednání správní rady a 
další. Podrobné informace z jednání správní rady budou uvedeny 

v zápisu, který bude rozeslán také pobočným spolkům. (ARI) 

 

NÁVODY A INFORMACE PRO SPOLKOVOU ČINNOST 

Zrušení silniční daně  

Až do nedávna se silniční daň 

v některých případech 
vztahovala i na naše organizace 
(spolky a pobočné spolky). Od 
1. 7. 2022 však nabyla účinnosti 

novela zákona o dani silniční, 

která se zpětnou účinností od 
1. 1. 2022 pro nás prakticky 
silniční daň zrušila. (Jedná se o 
zákon č. 142/2022 Sb., který 

novelizoval zákon č. 16/1993 
Sb., o dani silniční.) Od 
1. 1. 2022 jsou předmětem daně 
silniční pouze těžké nákladní 
automobily a přívěsy. Osobní 
automobily včetně autobusů již 

vůbec nejsou předmětem daně. 
Daň silniční za rok 2022 budou 

tedy platit jen provozovatelé 
těžkých nákladních automobilů 

a přívěsů. Pokud by některá 
organizace dopředu uhradila 
zálohu na silniční daň v roce 
2022 a tato daňová povinnost je 
pro ni teď zrušena, může žádat 

finanční úřad o vrácení této 
zálohy anebo o použití na 
úhradu jiné daně. Registrace 
k dani silniční bude organizacím 
automaticky zrušena ze zákona, 
není třeba o zrušení registrace 

žádat. Rozhodnutí o zrušení 
registrace se v takovém případě 
nevydává. (ARI) 

Výpis ze spolkového rejstříku   

Při jednáních s úřady a dalšími subjekty, např. při podávání 

žádostí o dotace nebo při zakládání účtu v bance, je po pobočných 
spolcích často vyžadováno, aby doložily svou existenci, tedy svou 
právní osobnost. To se dokládá výpisem ze spolkového rejstříku. 
V tomto výpisu je uvedeno kromě názvu organizace také IČO, sídlo, 

datum založení, osoby oprávněné jednat jménem organizace a další 

informace. Úřady a kdokoli další si mohou právní osobnost 
pobočného spolku ověřit samy, protože spolkový rejstřík je veřejně 
přístupný na internetu. Přesto to však úřady občas nedělají a 
požadují, aby jim pobočný spolek výpis ze spolkového rejstříku 

předložil. Jak může pobočný spolek svůj výpis ze spolkového 
rejstříku snadno získat: Spolkový rejstřík (veřejný rejstřík) je 
každému volně přístupný na internetových stránkách 
https://www.justice.cz. Na levé straně této internetové stránky 
stačí kliknout buď na nadpis „Veřejný rejstřík“, nebo na tlačítko 
„Přejít na podrobné vyhledávání“. Pak se do příslušného políčka 

vyplní IČO pobočného spolku a klikne se na tlačítko „Vyhledat“ 
nebo „Hledat“. Následně už se zobrazí základní údaje o pobočném 

spolku (dole na stránce) a pod nimi tři odkazy: „Výpis platných“, 
„Úplný výpis“ a „Sbírka listin“. Na aktuální výpis ze spolkového 

rejstříku se přejde kliknutím na odkaz „Výpis platných“. Tím se 
zobrazí podrobné údaje o pobočném spolku, včetně složení 
statutárního orgánu a kontrolního orgánu. Úplně dole pod těmito 
podrobnými údaji se vpravo nachází ikonka dokumentu s textem 
„Stáhnout PDF verzi výpisu“. Pak už jen stačí na tuto ikonku 

kliknout a výpis se zobrazí v podobě vhodné k tisku, nebo se v této 
podobě uloží do počítače. Potom už s ním lze nakládat jako 
s jakýmkoli jiným dokumentem – lze ho vytisknout nebo používat 
v elektronické podobě. Takto získaný výpis je platný, není třeba ho 
nijak úředně ověřovat, nebo si ho nechávat za peníze vytisknout na 
Czech POINTu. Pokud byste si přesto neuměli výpis ze spolkového 

rejstříku sami stáhnout, můžete se na nás obrátit a my vám s tím 
pomůžeme. Kontakt: Alena Říhová, tel.: 736 220 925, e-mail: 
alena.rihova@svaztp.cz. (ARI) 

https://www.justice.cz/
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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 Jihočeského 
kraje, Jihomoravského kraje a Ústeckého kraje. Potěšíte nás, když nám 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) 

Místní organizace Hustopeče na návštěvě v ZOO Lešná 

Dne 15. 8. 2022 jsme pořádali již tradičně zájezd pro prarodiče s vnoučaty, tentokrát do ZOO Lešná. 
Autobus se nám podařil zaplnit, v poslední době tomu tak nebývá. 
ZOO Lešná byla založena v roce 1946, je na celkové rozloze 70 ha, v zahradě je 226 druhů zvířat, 1 467 

jedinců. ZOO je rozdělena na několik oblastí. Afrika – zástupci sloni, jako taková zajímavost: vloni se 
zde narodilo mládě slona afrického, je to první slůně africké v ČR. Dále jsou zde želvy, žirafy, 
nosorožci. Asii představuje tapír čabrakový, pelikáni, pandy, tygr ussurijský. Austrálie – kivi a kea, 

klokani rudokrcí, emu. Amerika jaguár, tamaríni bělovousí, lenochodi, želvy, piraně. Vydry obrovské 
se zde chovají jako v první a jediné ZOO v rámci ČR a SR. V okolí zámku je zátoka rejnoků, aligátoři, 
v zámecké voliéře najdete nesyta bílého, jeřáby. 
Při vchodu do zahrady lze nakoupit mapu areálu, podle ní navštěvovat jednotlivé expozice. Účastníci 
již v autobuse byli upozorněni na časy komentovaného krmení, kterého se mohli zúčastnit. Děti 

krmily rejnoky, některé i žirafy. Pelikáni se nechali pohladit. Také rejnoci se mohli pohladit, to se 
dětem moc líbilo. Když už nás zmáhala únava, mohli jsme se svézt vláčkem, který měl několik 
zastávek, mohlo se vystoupit, za nějakou chvíli zase nastoupit a popojet. Bylo nutné občerstvení, ať již 
v podobě zmrzliny, nebo kávy, nebo chladného nápoje, nebo všeho dohromady. Dalším lákadlem byly 
pro děti (pro prarodiče znovu sáhnout do peněženky) kolotoče, houpačky, další lákadla. Dětem se ani 

nechtělo jet domů. 
Na zpáteční cestě jsme vjeli do kolony měřící 7 km. Marie Klimešová toto zdržení využila k takové 
kulturní vložce, po vzoru rádia, aby děti na prázdninách u babiček zazpívaly na mikrofon. Jeden 
statečný chlapec zazpíval na mikrofon „Skákal pes“, další pak řekl vtip. Všichni přijeli domů unavení, 
ale spokojení. 

Kontakt na organizaci: Ing. Bohumila Defeldová, tel.: 737 617 254, e-mail: defeldovab@seznam.cz. 
(text a foto MO Hustopeče) 
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Činnost místní organizace Jindřichův Hradec od ledna do července 2022 

MO Jindřichův Hradec již v roce 2022 uspořádala pro své členy velké množství akcí. Byly to tři výlety 
vlakem: v únoru na výstavu orchidejí v Jihočeském Muzeu České Budějovice, 12. května na návštěvu 
HOBBY 2022 v Českých Budějovicích a 21. června jsme navštívili ZOO Jihlava. Dále se konaly dvě 
členské schůze: Dne 24. března se konala výroční členská schůze (účast 78 členů MO z celkového 
počtu 155 členů a 1 host). Dne 20. května proběhla členská schůze na venkovním posezení v restauraci 
„U Šenkýře“ v Jindřichově Hradci spojená s opékáním klobás na grilu. Muzikanti p. Hůlka a p. Tůma  
nám program zpestřili hudbou k poslechu (účast 71 osob + 2 muzikanti). 
Dne 14. června se konaly 8. sportovní hry seniorů Jihočeského kraje v Českých Budějovicích, kterých 
se zúčastnila za naši organizaci tři čtyřčlenná družstva. 
Zorganizovali jsme také dva poznávací zájezdy pronajatým autobusem: 22. dubna to byl zájezd do 
Moravských Budějovic (prohlídka zámku a muzea) a Moravského Krumlova na prohlídku Muchovy 

Slovanské epopeje (účast 48 osob). Dne 30. června to byl zájezd na prohlídku zámků ve Vrchotových 
Janovicích a Jemništi (účast 45 osob). Linkovým autobusem jsme se vydali 28. července na prohlídku 
zámku ve Stráži nad Nežárkou (účast 35 členů MO).  

Mimo to se konaly schůze předsednictva, výboru, desítkářek a revizní komise.  
Kontakt na organizaci: Miluše Ouporová, tel.: 608 554 117, e-mail: miluseouporova@seznam.cz.  
(text a foto MO Jindřichův Hradec) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OkO Ústí nad Labem navštívila Svobodnou spolkovou republiku Kraví hora 

Okresní organizace Ústí nad Labem uspořádala v srpnu 2022 

zájezd na Moravu. Plný autobus zkušeností, průměrný věk 
pětasedmdesát let, vedoucí výpravy Milena Černá, program 
poznávacího zájezdu byl neskutečně našlapaný. Ubytování 
v Penzionu pod Kraví horou v obci Bořetice, každé ráno rozcvička, 

potom výjezd na nějaký zámek nebo do muzea, večer třeba 
harmonikář, nebo ochutnávka skvělých vín.  
První den účastníci navštívili Retro muzeum sběratele Lukáše 
Fajtla na jeho statku v Dolních Heršpicích, kde každý mohl 
zavzpomínat na doby svého mládí. Staré hračky, panenky, dopravní 

prostředky, televize, rádia, gramofony, kočárky, telefony, oblečení, 
nádobí, potraviny, fotoaparáty atd. Následovala prohlídka 
vyhlášeného bylinkářství Sonnentor v Čejkovicích. Zvláštní místo 

plné barev a vůní. Druhý den bývalý starosta Bořetic Václav 
Petrásek, čestný prezident Svobodné spolkové republiky Kraví 
hora, provedl hosty ze severu uličkami vinných sklípků. Je jich tam  
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požehnaně, snad 200 – 250. Začal dávnou historií, dlouze vyprávěl o založení republiky, která má 

svou vládu, ministry, hymnu, cestovní doklad, měnu, vlajku i ústavu. „Samozřejmě je to taková 
chlapská recese, vznikla v roce 2000. Máme tu Zeď nářků, Sochu svobody, štokrle Járy Cimrmana, 
reprezentační ples, putování za mladým vínem," upřesňoval třiaosmdesátiletý vypravěč. 
  Plán třetího dne: zámek 

Lednice, Rajsna, zámek Valtice. 
Počasí výletníkům přálo, 
průvodci byli příjemní. 
Především zahrada kolem 

Lednice je nádherná. Čtvrtý den 
se jelo na zámek do Mikulova. 
Další den účastníci zájezdu 
obsadili loď Pampeliška na 
přehradě Nové Mlýny v Pavlově. 
Kdo chtěl, navštívil muzeum 
archeologie pod troskami 
Dívčího hradu, obávanou 
krasavici z Věstonic jsme však 
fotit nesměli. Poslední den 
během zpáteční cesty došlo na  

prohlídku Znojemského hradu. Moc zahraničních hostů tam nebylo, ale útulné kavárničky byly přesto 
plné. Nemohli jsme vynechat starou znojemskou rotundu. Opravdu to byl příjemný týden. Víno bylo 

skvělé, hostitelé pozorní, Morava krásná a přátelská.  
Kontakt na organizaci: Milena Černá, tel.: 776 365 275, e-mail: cerna.milen@seznam.cz. (text a foto 
Miroslav Vlach, Ústecký deník, OkO Ústí nad Labem) 

Rekondiční pobyt místní organizace Chomutov 

Místní organizace Chomutov uskutečnila v měsíci červnu 2022 týdenní rekondiční pobyt v Deštné 

v Orlických horách, na chatě „Jedlová“. V průběhu tohoto týdenního pobytu měli účastníci připravené 
společné aktivity jako procvičování paměti formou soutěžních her, vycházky s holemi (Nordic 
Walking) do okolí po Pohádkové stezce princezny Kačenky (patronky hor), výšlap k horské chatě 

T. G. Masaryka na Šerlichu a k unikátnímu kostelu v Neratově. Nechyběl ani společný výlet na 
Kolowratský zámek v Rychnově nad Kněžnou a návštěva Muzea vamberecké krajky ve městě 
Vamberk. Ranní pravidelné cvičení bylo oblíbeným vstupem do každého dne a na zpáteční cestě 

nechyběla zastávka v Třebechovickém Muzeu betlémů. Všichni účastníci se vraceli domů ve skvělé 
tělesné a duševní kondici. 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informační zpravodaj STP v ČR z. s.  říjen 2022 
   

 

8 

NĚCO PRO ROZPTÝLENÍ 

Nevážně ze správní rady 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Přísloví 

„Chceš-li být šťasten jeden den, 
opij se. Chceš-li být šťasten 
jeden rok, ožeň se. Chceš-li být 
šťasten celý život, založ si 
zahrádku.“  

(čínské přísloví)  

„Skleróza nebolí, ale co se 
člověk naběhá!“  

(české přísloví) 

„Žádný vlas není tak tenký, aby 
nevrhal stín.“  

(skotské přísloví) 

„Největší ozdobou domu je 

ošlapaný práh.“  

(slovenské přísloví) 

Kvíz 

Dokážete spojit legendární dvojice? (přiřaďte číslo ke správnému písmenu) 

1. Romeo 10. Laurel  A. Jiří Grossmann J. Jiří Hanzelka 

2. Miroslav Zikmund 11. Vinnetou B. Emil Zátopek K. Hele 

3. Ladislav Smoljak 12. Jiří Suchý C. Mařenka L. Jan Werich 

4. Miroslav Šimek 13. Oldřich D. Július Satinský M. Mat 

5. Spejbl 14. Jiří Voskovec E. Božena N. Jiří Šlitr 

6. Milan Lasica 15. Jeníček F. Hardy O. Zdeněk Svěrák 

7. Yvetta Simonová 16. Stanislav Hložek G. Julie P. Bedřich Engels 

8. Pat 17. Karl Marx H. Petr Kotvald Q. Hurvínek 

9. Dana Zátopková 18. Jů I. Milan Chladil R. Old Shatterhand 

(Řešení najdete na str. 2) 

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. 

ZÁMECKÝ PARK STŘEDOMOŘSKÁ FLÓRA 


