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INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 

Svazu tělesně postižených v České republice z. s. 
 
 

 

Po několikaměsíční prodlevě jsme opět připravili Informační zpravodaj pro organizační 

jednotky STP v ČR z. s. V aktuálním čísle najdete zprávy z centra STP v ČR z. s., informace o 
činnosti našich pobočných spolků, téma ze stanov, článek o odměňování funkcionářů 
v pobočných spolcích 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. 

Setkání s krajskými organizacemi 

23. 6. 2022 uspořádala správní rada setkání s krajskými 
organizacemi STP v ČR z. s. Jednání se zúčastnilo 11 zástupců ze 6 
krajských organizací a také členové dozorčí rady. Hlavním 

tématem bylo plánování přípravy celorepublikových voleb a sjezdu 
STP v ČR z. s. v roce 2023. Dále byly projednány datové schránky 
pro pobočné spolky, které budou povinné od roku 2023 (viz 
informace ze správní rady na str. 4). Správní radu také zajímalo 
fungování pobočných spolků v jednotlivých krajích.  
Celorepublikový sjezd se bude konat na podzim v roce 2023. Před 
sjezdem se musí na začátku roku 2023 postupně konat volby ve 
všech pobočných spolcích – nejprve v místních organizacích, potom 
v okresních (obvodních, městských) organizacích a nakonec 

v krajských organizacích. Vedle členů předsednictva, výboru a 
kontrolního orgánu se v některých organizacích budou volit také 
delegáti na celorepublikový sjezd a kandidáti do vrcholných orgánů 
STP v ČR z. s.                                         (pokračování na další straně) 

Výtvarný kroužek 

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

do června 2022 tvořili zvířátka 
z plsti, velikonoční zápichy, 
vitrážky a papírové krabičky. 
Kroužek se koná každé první 
úterý v měsíci od 13:30 do  
15:30 hodin, ale během 
prázdninových měsíců máme 
pauzu. Příští setkání se koná 
6. září 2022. Účast je zdarma. 

Pokud byste se chtěli připojit, 
kontaktujte Veroniku Švejdovou,  
tel.: 602 647 084, e-mail: 
veronika.svejdova@svaztp.cz.  
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(pokračování z předchozí strany) Pravidla pro volbu delegátů a kandidátů jsou před každým sjezdem 

trochu jiná, přičemž základní pravidla určují stanovy a podrobnosti stanovuje správní rada. Pro sjezd, 
který se bude konat v roce 2023, se uvažuje o několika variantách řešení. Důvodem je skutečnost, že 
v posledních letech došlo ke zrušení většího počtu okresních (obvodních, městských) organizací a 
nezanedbatelné množství místních organizací proto teď funguje samostatně, bez zastřešení okresní 
(obvodní, městskou) organizací. To by tyto místní organizace zcela vyloučilo z možnosti účastnit se 
prostřednictvím delegáta na sjezdu a navrhnout kandidáta do vrcholných orgánů STP v ČR z. s. Proto 
správní rada s krajskými organizacemi projednala dvě možnosti organizace sjezdu a voleb – jedna 
varianta je zachovat dosavadní postup, kdy by delegáty a kandidáty volily jen okresní (obvodní, 

městské) organizace a samostatné místní organizace by neměly možnost se do sjezdu zapojit, druhá 
varianta je umožnit za určitých podmínek i samostatným místním organizacím volit delegáty na sjezd 
a kandidáty do vrcholných funkcí. Účastníci jednání vyslovili souhlas s tím, že se nadále bude 
pracovat jen s těmito dvěma variantami a nebude se připravovat žádná další. Dále se účastníci 
jednání shodli, že jako vhodnější jim připadá varianta zapojení samostatných místních organizací. 
Bylo ale domluveno, že správní rada umožní vyjádřit svůj názor všem pobočným spolkům, a to formou 
internetového hlasování. Toto hlasování proběhne na podzim 2022, aby bylo možné do konce roku 
připravit pokyny a formuláře pro konání volebních schůzí pobočných spolků a případně odsouhlasit 
změnu stanov, pokud by to pro konání voleb bylo třeba. 
Na celorepublikových sjezdech STP v ČR z. s. se obvykle provádějí potřebné úpravy stanov. Pobočné 
spolky budou ještě před sjezdem vyzvány, aby navrhly změny stanov, pokud je považují za potřebné. 
Tyto návrhy by byly před sjezdem prodiskutovány a na sjezdu v roce 2023 by následně prošly 
schvalovacím procesem. (ARI) 

Prodej výrobků na 
velikonočním jarmarku 

Na konci března jsme prodávali 

výrobky z výtvarného kroužku 
na Velikonočním jarmarku 
chráněných dílen MČ Praha 8. 
Byli jsme rádi, že se jarmark po 
dlouhé době opět mohl konat. 
Následně až do Velikonoc 

probíhal prodej výrobků i 
v našich kancelářích. Výtěžek 

z prodeje výrobků použijeme na 
nákup dalšího materiálu na 
výtvarný kroužek. (ARI)  

 

 

 

Revize provedené 
dozorčí radou  

Dozorčí rada provedla dne 

18. 3. 2022 revizi hospodaření 
s přidělenými finančními 
prostředky ze státního rozpočtu 
u tří projektů Ministerstva 
zdravotnictví za rok 2021. Dále 
provedla 23. 6. 2022 kontrolu 

účetní závěrky a účetních 
dokladů za rok 2021. Dozorčí 

rada neshledala žádné 
nedostatky a doporučila účetní 
závěrku schválit. (ARI) 

Zúčastnili jsme se 
semináře OkO Kutná 
Hora  

28. 4. 2022 se dva zástupci 
správní rady, místopředseda 
Vlastimil Birčák a členka 
správní rady Alena Říhová, 
zúčastnili semináře okresní 
organizace Kutná Hora, který se 
konal v Sezimově Ústí. Zástupci 
správní rady informovali o 

čerpání dotací, upozornili na 
blížící se povinnost datových 
schránek pro všechny pobočné 
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spolky a stručně seznámili účastníky s používáním datových schránek, projednala se také příprava na 
sjezd 2023 a předpokládané ukončení funkčního období současných funkcionářů organizací. V OkO 
Kutná Hora i v KO Středočeského kraje se nejspíše podaří najít nové funkcionáře do vedení organizací 
jako náhradu za pracovníky, kteří budou v roce 2023 ve funkcích končit. (ARI)  

Předávání cen Mosty  

V letošním roce byli do užší nominace na cenu Mosty, kterou uděluje Národní rada osob se 
zdravotním postižením, vybráni v kategorii „Osobnost hnutí osob se zdravotním postižením“ dokonce 
dva zástupci STP v ČR z. s.: paní Emilie Holubová - předsedkyně KO kraje Praha, a pan František 
Švadlenka - předseda KO Pardubického kraje. Za správní radu se slavnostního udílení těchto cen dne 
24. 5. 2022 zúčastnili místopředseda Vlastimil Birčák a členka správní rady Alena Říhová. Přestože 
naši zástupci nezískali ve své kategorii hlavní cenu, blahopřejeme jim k úspěchu. Nominace je 
oceněním jejich záslužné práce ve prospěch osob se zdravotním postižením, kterou dlouhá léta 
s elánem vykonávají navzdory svému vlastnímu hendikepu. (ARI)  

 
Výpisy z evidence 
skutečných majitelů 

Více než 20 pobočným spolkům 

jsme pomáhali vyřídit výpis 
z evidence skutečných majitelů. 
Naše pobočné spolky tyto výpisy 

potřebovaly doložit k žádostem 
o dotace. Některé úřady bohužel 
požadovaly výpis v takovém 
formátu, který jsme pro 
pobočné spolky mohli zajistit 

pouze prostřednictvím žádosti 
podané na Městský soud 
v Praze. Vyřízení žádosti 
obvykle trvalo asi 2 týdny. (ARI) 

Dotace Ministerstva zdravotnictví na rok 2022 

Na konci dubna 2022 nám byly schváleny dotace Ministerstva zdravotnictví na rekondiční pobyty pro 

dospělé, ozdravné pobyty pro děti a cvičení a plavání. Dotace byly kráceny, bylo třeba přepracovat 
rozpočty projektů a projektové žádosti. Finanční prostředky jsme na účet obdrželi v měsíci květen. 

Dotace poskytneme okresním, obvodním a městským organizacím, které si o ně požádaly na podzim 
2021. V letošním roce ministerstvo opět trochu změnilo podmínky pro realizaci projektů a vedení 

dokumentace. Proto jsme připravili aktualizovaný pokyn pro pobočné spolky, jak bude možné dotace 
v letošním roce čerpat, jakou dokumentaci vést a jak projekty realizovat. Pokyn byl včetně 
aktualizovaných formulářů příslušným pobočným spolkům rozeslán začátkem června. V případě 
jakýchkoli změn v projektech je nutné je ihned hlásit ministerstvu zdravotnictví a žádat o jejich 
schválení. (VBI) 

Podali jsme několik žádostí o dotace  

Od ledna do května 2022 jsme zpracovali a podali několik žádostí o dotace a granty. Jednalo se o 
žádosti o dotaci na sociální služby podané na Městskou část Praha 4 a Městskou část Praha 8, 
opakovanou žádost o dotaci na informační servis pro seniory podanou na Ministerstvo práce a 
sociálních věcí a žádost o grant Nadace Jedličkova ústavu na půjčovnu kompenzačních pomůcek. U 
několika dalších projektů jsme připravovali úpravy rozpočtů nebo projektových žádostí, a to dle 
skutečné výše přidělených dotací a pokynů poskytovatele. (ARI) 
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INFORMACE Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY STP v ČR z. s. 

V prvním pololetí 2022 se konala dvě jednání správní rady, a to 8. dubna a 23. června, obě jednání 
naštěstí už mohla proběhnout běžnou formou – jako osobní setkání. Jednání 8. dubna 2022 se 
uskutečnilo netradičně v Kyjově a zúčastnilo se ho pět členů správní rady a předsedkyně dozorčí rady, 

ostatní byli omluveni. Jednání 23. června 2022 se uskutečnilo v Praze a zúčastnilo se ho taktéž pět 
členů správní rady a předsedkyně dozorčí rady, ostatní byli omluveni. Na jednáních se probíraly 
aktivity a nové skutečnosti od posledního jednání správní rady, uskutečněné služební cesty a jednání, 
projekty (granty a dotace) na rok 2021 a 2022, datové schránky, příprava celorepublikového sjezdu 
v roce 2023, účetní závěrka a výroční zpráva za rok 2021, úkoly z předchozích jednání správní rady a 
další. Podrobné informace z jednání správní rady budou uvedeny v zápisech, které budou rozeslány 
také pobočným spolkům. Mimo těchto jednání správní rady se v prvním pololetí uskutečnila ještě dvě 
hlasování správní rady per rollam, a to schválení výroční zprávy STP v ČR z. s. za rok 2021 a schválení 

zprávy auditora k projektu Rehabilitačně výchovné pobyty pro občany postižené na horních a dolních 
končetinách za rok 2021.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Důležitou skutečností, která se dotkne všech našich pobočných spolků, je fakt, že od 1. 1. 2023 mají 
být všem pobočným spolkům povinně zřízeny datové schránky. Datová schránka je elektronické 
úložiště sloužící k doručování dokumentů. Funguje podobně jako e-mailová schránka. Datová 
schránka se používá zejména ke komunikaci se státními institucemi, úřady. Jakmile budou datové 
schránky pobočným spolkům zřízeny, budou s nimi úřady (obecní a městské úřady, finanční úřady, 
soudy, policie, atd.) oficiálně komunikovat asi už jen elektronicky přes datovou schránku, nikoli 
písemně poštou. Proto je nutné, aby všechny pobočné spolky začaly své datové schránky používat 

ihned po jejich zřízení a aby kontrolovaly, jestli jim někdo něco do datové schránky neposlal. Pro 
některé pobočné spolky pravděpodobně bude používání datových schránek komplikované, pokud 
nejsou zvyklé využívat výpočetní techniku. Bohužel není možné zřízení datové schránky odmítnout, 
proto bude nutné její používání vždy nějak vyřešit. Lze se domluvit s jinou spolehlivou osobou, že 
bude datovou schránku pobočného spolku kontrolovat či obsluhovat. Některé pobočné spolky si již 

datové schránky dobrovolně zřídily. Zkušenosti jsou zatím pozitivní. Nebezpečí hrozí těm, kdo 
datovou schránku mají (dobrovolně zřízenou nebo povinně zřízenou) a nekontrolují si, jestli jim do 
datové schránky nedošla zpráva – riziko spočívá v tom, že jim může uniknout nějaká důležitá 
informace, výzva nebo dokument. Správní rada chce svým pobočným spolkům se zahájením používání 
datových schránek pomoci, připraví proto pro ně manuál a nabídne koncem roku 2022 školení, aby se 
pobočné spolky dozvěděly základní pravidla používání datových schránek a seznámily se s jejich 
ovládáním. V případě, že již Váš pobočný spolek datovou schránku má a nevíte si rady s jejím 
ovládáním, nabízíme individuální konzultaci a pomoc. Pokud byste měli již teď k datovým schránkám 

nějaký dotaz, můžete se na nás také obrátit – kontakt: Alena Říhová, 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) 

Orgány pobočných spolků STP v ČR z. s. 

V orgánech pobočných spolků došlo v posledních letech ke změnám. Rádi bychom na ně opětovně 
upozornili, protože některé pobočné spolky tyto změny ještě zcela nezaznamenaly a fungují podle 
starých, již neplatných, pravidel. Jako obvykle budeme popisovat situaci v místních organizacích, 
protože je jich v naší struktuře nejvíc. Pro okresní (obvodní, městské) organizace a krajské organizace 
platí pravidla obdobně. 
Podle občanského zákoníku existuje v každém spolku (pobočném spolku) nejvyšší orgán a statutární 

orgán. Další orgány určují stanovy. V našich místních organizacích (MO) na základě toho tedy působí 
nejvyšší orgán, statutární orgán a dále výkonný / poradní orgán (ten není povinný) a kontrolní orgán 
(také není povinný). My tyto orgány známe spíše podle jejich názvu – jsou to členská schůze, 
předsednictvo, výbor a revizní komise (revizor). Pro přehlednost níže uvádíme tabulku se stručnými 

údaji o těchto orgánech:  

typ 
orgánu 

název orgánu je orgán 
povinný 

kolik má orgán 
členů 

složení orgánu (kdo 
je členem tohoto 

orgánu) 

kdo členy orgánu 
volí 

nejvyšší 
orgán 

členská schůze ano neomezeně, ale 
nejméně 3 

všichni členové MO nikdo, členská 
schůze vždy 

existuje, dokud 
jsou v MO členové 

statutární 
orgán 

předsednictvo ano přesně 3 předseda, 
místopředseda, 
hospodář 

členská schůze 

výkonný / 
poradní 
orgán 

výbor ne neomezeně, 
orgán ani 
nemusí být 
zřízen 

členové výboru členská schůze 

kontrolní 
orgán 

A) revizní 
komise  

B) revizor 

ne A) 3 (revizní 
komise) 

B) 1 (revizor) 
c) 0 (orgán ani 
nemusí být 
zřízen) 

A) předseda revizní 
komise a 2 členové 

revizní komise 
B) revizor 

členská schůze, 
nebo členy revizní 

komise (nikoli 
předsedu revizní 
komise) může 
kooptovat i sama 
revizní komise 

Jak je z výše uvedené tabulky patrné, předsednictvo (statutární orgán), výbor (výkonný / poradní 
orgán) a revizní komise nebo revizor (kontrolní orgán) jsou oddělené orgány a každý z nich je složen 
z jiných osob. Tzn. členové výboru se nezahrnují do předsednictva, členové revizní komise se 
nezapočítávají do výboru, členové předsednictva nepatří do výboru, atd. Kromě toho jedna osoba 
nemůže souběžně zastávat v jedné MO více funkcí – nemůže být např. místopředsedou a zároveň 
členem revizní komise. Stanovy výslovně uvádějí, že členové kontrolního orgánu nemohou být 
současně členy předsednictva ani výboru příslušného pobočného spolku.  
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Rozlišování jednotlivých orgánů je důležité i kvůli tomu, že každý orgán má jinou funkci, jiné 

pravomoci a jinou činnost. Zjednodušeně řečeno: členská schůze jako nejvyšší orgán má největší 
pravomoci, schvaluje důležité dokumenty, rozhoduje o orgánech MO, volí osoby do funkcí, rozhoduje 
o rozpočtu a o plánu činnosti MO. Členská schůze se ale schází jen jednou nebo několikrát do roka. 
V mezidobí proto řídí MO předsednictvo, které už v mezích vytyčených členskou schůzí organizuje 
konkrétní činnost MO, rozhoduje o dílčích záležitostech a předseda a místopředseda také zastupují 
MO navenek. Výbor předsednictvu pomáhá, řídí se pokyny předsednictva, nemá rozhodovací 
pravomoc, ale má hlas poradní. Kontrolní orgán pak vše kontroluje a upozorňuje předsednictvo na 
zjištěné nedostatky. Obecně platí, že kontrolní orgán je nezávislý a statutární orgán by do jeho 

činnosti neměl nijak zasahovat.  

Působnost jednotlivých těchto orgánů je stručně shrnuta zde: 

název orgánu působnost orgánu 

členská schůze volí a odvolává předsedu MO, místopředsedu MO a hospodáře MO, rozhoduje o 

počtu členů výboru, volí a odvolává členy výboru, rozhoduje o zřízení či zrušení 
kontrolního orgánu, volí a odvolává revizora, event. předsedu revizní komise a dva 
členy revizní komise, projednává a schvaluje zprávu o činnosti a zprávu o 
hospodaření MO včetně roční účetní závěrky, případně výroční zprávu, schvaluje 
rozpočet a plán činnosti MO včetně stanovení výše členských příspěvků, usnáší se 

na návrzích a připomínkách pro vyšší svazové orgány,  volí a odvolává delegáty do 
svých okresních (městských, obvodních) shromáždění a zástupce do subjektů, jichž 
je MO členem, navrhuje kandidáty pro volby do funkcí v orgánech okresní (městské, 
obvodní) organizace 

předsednictvo vykonává rozhodnutí členské schůze a je oprávněno jednat ve všech záležitostech 

spojených s činností MO, plně řídí a zajišťuje veškerou činnost MO v době mezi 
členskými schůzemi, zpracovává návrh rozpočtu a plánu činnosti MO, zpracovává 

zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření MO včetně roční účetní závěrky, případně 
výroční zprávu, schvaluje přihlášky nových členů MO, rozhoduje o vstupu MO jako 
člena do jiných organizací a subjektů a současně rozhoduje i o případném výstupu a 
volí a odvolává své zástupce do těchto organizací a subjektů, rozhoduje o založení či 
zřízení právnických osob a o vstupu MO do obchodních či jiných společností, 

rozhoduje o založení či zřízení vnitřních organizačních struktur MO (např. klubů) a 

organizuje a zajišťuje jejich činnost, předseda nebo místopředseda zastupují MO a 
jednají jejím jménem 

výbor je výkonným a poradním orgánem předsednictva, řídí se pokyny předsednictva, jeho 

fungování a pravomoci stanoví předsednictvo 

revizní komise 
nebo revizor 

kontroluje hospodářskou a správní činnost MO s prioritním zaměřením na to, zda 
jsou prostředky a majetek MO používány v souladu s jejími cíli, zda MO vyvíjí 
činnost v souladu s právními předpisy a stanovami a zda jsou dodržovány účetní a 
daňové předpisy, přezkoumává zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření MO včetně 
roční účetní závěrky, případně její výroční zprávu, vyřizuje písemné stížnosti 
doručené MO, upozorňuje předsednictvo na zjištěné nedostatky a podává návrhy na 
jejich odstranění 

Při rozhodování o jednotlivých záležitostech MO je tedy vždy třeba mít na paměti, který orgán je 
kompetentní toto rozhodnutí učinit. Také následně při psaní zápisů z jednání by MO neměla 
zapomínat uvádět, o jednání kterého orgánu šlo. Není správné uvést do zápisu jen to, že šlo o jednání 
místní organizace, protože z toho není poznat, jestli to bylo jednání členské schůze, předsednictva, 
výboru nebo revizní komise. Pak ani není možné doložit, že schválené body jednání jsou platné. 

Na konec bychom chtěli uvést některé chyby, se kterými se často setkáváme:  
A) V zápisu je uvedeno, že se konalo jednání výboru MO, na kterém byly schváleny přihlášky nových 

členů MO a výbor rozhodl o tom, že výlet na Konopiště se bude konat v květnu.  

Co je špatně: Výbor není kompetentní schvalovat nové členy MO, ani rozhodovat o záležitostech MO. 
Toto může rozhodovat předsednictvo. Pravděpodobně ten, kdo zápis psal, jen uvedl nesprávný název  
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orgánu a ve skutečnosti se jednalo o schůzi předsednictva. Schůze předsednictva se může zúčastnit i 

výbor, ale jen s hlasem poradním. Doporučujeme buď do zápisu uvádět, že se jednalo o schůzi 
předsednictva a členy výboru tam napsat jako hosty, nebo do zápisu uvádět, že se jednalo o společnou 
schůzi předsednictva a výboru, ale u všech rozhodnutí napsat, že rozhodlo předsednictvo. 
B) V zápisu je uvedeno, že se konalo jednání předsednictva MO a předsednictvo zvolilo nového 
hospodáře a člena revizní komise. 
Co je špatně: Předsednictvo není kompetentní volit ani hospodáře, ani člena revizní komise. 
Hospodáře může volit jen členská schůze a člena revizní komise může volit buď členská schůze, nebo 
ho může kooptovat revizní komise. (ARI) 

 

Správné odpovědi kvízu z posledního zpravodaje (12/2021): 

1) Jaký orgán je statutárním orgánem místní organizace? 
c) tříčlenné předsednictvo místní organizace 

2) Jak často se musí scházet členská schůze místní organizace? 
a) nejméně jednou ročně 

3) Kdo jedná jménem okresní organizace a zastupuje ji navenek? 
b) předseda nebo místopředseda okresní organizace, a to každý samostatně 

4) Kolik členů se musí zúčastnit členské schůze místní organizace, aby byla schopná se usnášet? 
a) aspoň jedna třetina členů místní organizace 

5) Kdo je oprávněn volit místopředsedu a hospodáře místní organizace? 
c) členská schůze místní organizace 

6) Kolik okresních (obvodních, městských) organizací pod sebou musí mít krajská organizace? 
b) alespoň dvě 

7) Musí mít krajská organizace zřízenou tříčlennou revizní komisi? 
b) ne, organizace si o tom může rozhodnout 

8) Kolik osob je minimálně potřeba pro založení místní organizace? 
b) 3 osoby, které budou zvoleny do funkce předsedy, místopředsedy a hospodáře 

9) Kdo schvaluje v místní organizaci zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření? 

a) členská schůze 
10) Do kdy musí příslušné pobočné spolky hlásit počet svých členů správní radě STP v ČR z. s.? 

c) do 31. 3. následujícího roku 

Odpověděli jste správně, nebo jste s některými otázkami měli problém? Uvítáme tipy, které otázky 
fungování pobočných spolků byste chtěli v některém z příštích zpravodajů vyjasnit. (ARI) 

NÁVODY A INFORMACE PRO SPOLKOVOU ČINNOST 

Odměňování funkcionářů pobočného spolku 

Přestože funkcionáři a další členové pobočných spolků STP v ČR z. s. vykonávají činnost v organizaci 

většinou na dobrovolné bázi a bezplatně, chtějí je někdy pobočné spolky za jejich aktivitu odměnit. I 
při poskytování nepravidelných odměn by ale pobočný spolek měl dodržovat určitá pravidla, na která 
v tomto článku chceme upozornit.  
Stanovy STP v ČR z. s. nezakazují odměňování pracovníků a členů organizace (např. členů 
předsednictva, výboru, kontrolního orgánu) a každý pobočný spolek může tuto věc řešit trochu jinou 

formou, dle vlastního rozhodnutí. Finanční zdroje na případné odměny si pobočné spolky musí zajistit 
samy. Odměňování by nemělo probíhat svévolně, mělo by být schválené příslušnými orgány 
pobočného spolku (např. členská schůze, nebo předsednictvo po projednání s výborem). Tyto orgány 

stanoví, komu se odměny poskytnou a v jaké výši. Tím se předejde rozporům, které by odměňování 
mohlo v organizaci vyvolat. Stejně tak je třeba při poskytování odměn dodržovat související právní 

předpisy, které se týkají např. zdaňování případných odměn nebo odvodů pojištění. 
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Existují různé varianty odměňování pracovníků a členů organizace. Dle našich zkušeností jejich 

odměňování probíhá nejčastěji těmito způsoby: 
A) odměna za výkon funkce (dle § 6 odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů) 
B) fakturace pracovníků organizace za svou činnost 
C) poskytnutí daru, ať už věcného nebo finančního 
D) prominutí platby za účast na akci organizace 
E) zaměstnání na některý z druhů pracovněprávních vztahů (dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce) - dohoda o provedení práce (DPP), dohoda o pracovní činnosti (DPČ), pracovní smlouva (PS). 

- První uvedená varianta - odměna za výkon funkce, je složitější v tom, že by měl z poskytnuté 

odměny pobočný spolek vždy odvádět státu zdravotní pojištění (celkem 13,5 %, z toho 4,5 % za 
zaměstnance a 9 % za zaměstnavatele) a nad částku 3 500 Kč také sociální pojištění (celkem 31,3 %, 
z toho 6,5 % za zaměstnance a 24,8 % za zaměstnavatele), protože na odměňovaného se pohlíží jako 
na zaměstnance a na odměnu se pohlíží jako na příjem ze závislé činnosti (funkční požitek). Tato 
odměna také podléhá zdanění (viz níže). To vše pro organizaci znamená jak finanční, tak 
administrativní zátěž.  
- Druhá varianta – fakturace, je pro organizaci jednodušší, protože nemusí řešit daně ani odvody. 
Pracovníci nebo členové organizace by za svou činnost vystavovali faktury, a to obvykle na základě 
uzavřené smlouvy nebo objednávky. Zdanění by ale museli řešit sami pracovníci.  
- Třetí varianta – finanční nebo věcný dar, je našimi pobočnými spolky využívána častěji. Pobočný 
spolek rozhodne, že některým svým členům poskytne dar. V tomto případě nedoporučujeme, aby 
v odůvodnění daru bylo uvedeno, že se jedná o odměnu za výkon funkce nebo odměnu za vykonanou 
práci, protože by to pak mohlo být chápáno jako obcházení právních předpisů. 

- Čtvrtou variantou je situace, kdy je některým členům organizace prominut poplatek za účast na 
nějaké akci organizace. Nejčastěji bývá poplatek prominut organizátorům této akce. Na prominutí 
poplatků některým účastníkům by však měly dát organizace pozor u akcí, které jsou spolufinancovány 
z nějaké dotace či grantu. Pravidla některých dotací či grantů totiž určují, že žádný z účastníků nesmí 

být zvýhodněn a všichni účastníci mají mít rovné postavení. Proto by účastník s prominutým 

poplatkem mohl být při vyúčtování dotace či grantu problém. 
- U poslední varianty – pracovněprávního vztahu, je samozřejmě potřeba počítat mzdy, řešit daně, 
případně sociální a zdravotní pojištění, a to není jednoduché. Nejlepší je, když může mzdy 
zpracovávat někdo s dostatečnou znalostí mzdové problematiky (mzdový účetní), který zná pravidla 

pro zpracování mezd a má většinou na zpracování mezd a přípravu tiskopisů i počítačový program. 

Uzavřením pracovněprávního vztahu se pobočný spolek stane zaměstnavatelem a odměňovaná osoba 
zaměstnancem. 
Nejčastěji se v našich pobočných spolcích z pracovněprávních vztahů využívá dohoda o provedení 
práce (DPP). Pracovní smlouva (PS) nebo dohoda o pracovní činnosti (DPČ) předpokládají větší rozsah 
práce i vyšší odměny, a proto se většinou v našich pobočných spolcích nevyužívají. DPP by neměla být 

uzavřena obecně na výkon funkce v orgánu pobočného spolku, ale na nějakou konkrétní činnost pro 
organizaci. Pro DPP platí základní obecně známé podmínky, např. že musí být uzavřena písemně a že 

může být uzavřena max. na 300 hodin za rok. U DPP se neplatí zdravotní pojištění. Sociální pojištění 
se u DPP platí jen při částce vyšší než 10 000 Kč měsíčně. Do výše 10 000 Kč (včetně) měsíčně tedy 
není třeba žádné odvody pojištění řešit. Také DPP ale podléhá zdanění (viz níže). Pobočný spolek musí 
při uzavření DPP plnit různé povinnosti - je to např.: přihlášení na finančním úřadu (registrace) 
k placení srážkové daně (nebo k placení zálohové daně při vyplácení DPP vyšší než 10 000 Kč 
měsíčně) – ale ne vždy, vystavení výplatní pásky zaměstnanci, vystavení mzdového listu, vystavení 
Potvrzení o zdanitelných příjmech, podání Vyúčtování daně vybírané srážkou – také ne vždy. 
Z hlediska daní u DPP můžou nastat dvě varianty: 
1) Zaměstnanec chce uplatňovat slevu na dani a splňuje podmínky pro uplatnění této slevy, takže 
podepíše Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (Prohlášení k dani). 
V tomto případě obdrží pravděpodobně zaměstnanec mzdu v plné výši (hrubá mzda = čistá mzda). 
V případě, že v pobočném spolku všechny osoby zaměstnané na DPP vždy podepíší prohlášení k dani, 
tedy když se uplatňuje sleva na dani a nevzniká žádná povinnost daň odvádět, potom se pobočný 
spolek ani nemusí registrovat na finančním úřadu k placení srážkové daně a nemusí ani podávat 
Vyúčtování daně vybírané srážkou.  
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2) Zaměstnanec nebude u zaměstnavatele uplatňovat slevu na dani a tedy nepodepíše prohlášení 

k dani. V tomto případě bude organizace zaměstnanci srážet srážkovou daň ve výši 15 % (pokud se 
jedná o příjem do 10 000 Kč měsíčně) a odvádět ji finančnímu úřadu. Zaměstnanec obdrží čistou 
mzdu ve výši 85 % hrubé mzdy. Zaměstnavatel vystaví po ukončení DPP nebo na konci roku 
zaměstnanci Potvrzení o zdanitelných příjmech. Zaměstnavatel je v tomto případě hned po uzavření 
DPP se zaměstnancem povinen se zaregistrovat na finančním úřadu k placení „daně vybírané srážkou 
podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob“. Dále zaměstnavatel na konci roku vyplní a odešle 
finančnímu úřadu vyúčtování této srážkové daně. Zaměstnanec si může v tomto případě podat daňové 
přiznání, a tím požádat finanční úřad o vrácení případného přeplatku daně. 

Celou problematiku daní a odvodů upravují zejména tyto právní předpisy: zákon č. 586/1992 Sb., 
o daních z příjmů, zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, zákon 
č. 48/1997 Sb., o  veřejném  zdravotním  pojištění, zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. (VBI, ARI) 

OSOBNOSTI NAŠÍ ORGANIZACE 

Jubileum paní Aničky Váchalové 

Dne 13. ledna 1932 se narodila ve Smržovicích manželům Josefovi a Otýlii Halamovým dcerka Anička. 
Byla poslední ze tří dětí. V malém domku žili s rodiči ještě o 11 let starší bratr Toník a o 4 roky starší 

sestra Libuška. Anička přes těžký hendikep z dětství uměla žít plnohodnotný a obětavý život. 
Dokázala překonat nástrahy a nepřízně osudu, vychovala tři děti a plně ji naplňovala pomoc různě 
postiženým lidem. V polistopadové době pracovala jako poslankyně v ČNR a pak i v parlamentu ČR 

v sociální a zdravotní komisi. Spolupracovala na řadě nových zákonů. Svou pracovitostí, vytrvalostí, 
houževnatostí, obětavostí a vůlí dosáhla takového postavení, že mnoho plně zdravých lidí ji může jen 
obdivovat. Až do roku 2018 ještě pracovala v dobrovolné funkci ve Svazu tělesně postižených v místní 
organizaci Kdyně a dlouho dělala i předsedkyni okresní organizace Domažlice. Pomohla dát 
dohromady i základní organizaci Svazu postižených civilizačními chorobami v Domažlicích. 

Byly jsme s předsedkyní OkO Domažlice Mgr. Sylvou Cenefelsovou a hospodářkou Jiřinou Vaverovou 
pozvány ve čtvrtek 13. ledna 2022 na oslavu jejích devadesátin. Navštívily jsme bystrou, činorodou, 
soběstačnou paní se živým zájmem o vše ze svého okolí. Chytrou a výmluvnou vypravěčku se smyslem 
pro humor. Ženu, která ví, co je utrpení, ke které osud nebyl vždy vlídný a která si přesto života váží, 
dívá se na svět s optimismem a ostatním umí pomáhat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devadesát let je opravdu úctyhodný věk, který si zaslouží obdiv a náležitou oslavu. Aničko, u 
příležitosti tvých devadesátých narozenin doufáme, že si užíváš a ještě dlouho budeš užívat všech krás 
života, lásky svých bližních a že tě budou obklopovat jen milí lidé. Děkujeme ti, že jsi tak výjimečnou 

součástí našich životů. Platí přesně to, co jsi sama o sobě napsala ve svém životopise: „Myslím si, že 
přes všechny ty kotrmelce jsem nežila nadarmo.“ (text a foto Mgr. Jindřiška Behenská, OkO 
Domažlice)  
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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 Ústeckého 
kraje, Jihomoravského kraje, Libereckého kraje a Středočeského 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) 

Ústecká organizace si užila pobyt ve Františkových Lázních 

Okresní organizace Ústí nad Labem vykazuje každý rok řadu společenských akcí, nejvíce se však 
členové těší na rekondiční pobyt do Františkových Lázní. Hotel Praha přivítal koncem června 2022 
skupinku vyslanců severu, v sobotu 2. července byli výletníci zpět na hlavním vlakovém nádraží v Ústí 

nad Labem. Organizátorkou a průvodkyní akce byla jako vždy předsedkyně Milena Černá. „Musela 
bych skutečně dlouze pátrat v paměti a pomáhat si kalendářem, abych statisticky vykázala všechny 
akce za posledních třináct let, kdy jsem svaz vedla. Poznala jsem stovky krásných lidí, kteří zapomněli 

stárnout, byla na místech, která pohladí na duši. Dvanáct let už jezdíme do Františkových Lázní, 
koncem října tam pojedu naposledy. Ráda bych svou funkci v prosinci předala někomu mladšímu a 
důstojně se rozloučila s těmi, kteří se o nás dlouhé roky starali“, naznačovala takticky rázná žena. 
Jaký byl ten předposlední pobyt na vyhlášené kolonádě, kde všichni očima hladí malého Františka? 
Krásný! Tentokrát se jelo vlakem. Osmadvacet seniorů 26. června přivítal personál hotelu, každý 

dostal rozpis na dvanáct léčebných procedur, bílý župan slušel paní Ireně i upovídané Jarmile. Věk 
nikdo neřešil, každý den v sedm hodin ráno polovina svérázné partičky cvičila v bazénu, zbytek měl 
nástup později. Po snídani už každý sám vyhledal podle rozpisu uhličitou koupel, parafínové zábaly, 
solnou jeskyni, fango zábal, masáž atd. Po náročné rozcvičce s paní Milenou chutnalo všem! 
Františkovy Lázně se chlubí 

především řadou velkých a 
pečlivě udržovaných parků. 
Jedním slovem - nádhera. 
Písčité pěšinky, rovinka, 
spousta soch. K údržbě 

travnatých ploch se 
používají robotické 
sekačky. Turisté si je fotí, 
nikdo je neodnáší, 

nepoškozuje. Laviček je tam 
tolik, že se prostě nedají 
spočítat. Pouliční lampy 
ladí s čistými fasádami 
hotelů a lázeňských domů, 

žádné graffiti. Všechny 
hodiny na ulicích fungují,  

 

tři vláčky rozváží zájemce do okolí. Všude je neskutečně čisto, pohoda. Místní lidé tvrdí, že covid je 

hodně poškodil, cizinců tam nebylo mnoho, nejčastěji byla slyšet němčina. Velký zájem byl o přírodní 
jezero Amerika, hotel Pyramida, zámeček, rašeliniště, Císařské lázně, Spa Resort Pawlik - Aquaforum, 
léčivé prameny. Zajímavou budovu má Seniorská akademie Járy Cimrmana, palmy rostou na ulici, 
sochu tam má Goethe, Božena Němcová i František Josef I. 
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Lázeňské oplatky dostanete s višní, ořechy, pomerančovou kůrou i čili papričkou, cena kolem 

padesátky. Do Chebu jezdí autobus č. 120, senioři zdarma, za popelnice se prý neplatí, problém je 
však s parkováním. Normální hospůdku tam v centru nenajdete, každý hotel nabízí vlastní restauraci, 
pivo je dražší. Slavné Kasino je zavřené! 
Paní Milena Černá byla ve 
Františkových Lázních se svými 
klienty mnohokrát, ve Svazu 
tělesně postižených chce 
v prosinci končit. Kytici růží od 

primátora Ústí nad Labem si 
určitě zaslouží, pro ústecké 
občany se zdravotním 
postižením udělala opravdu 
dost. Projekt byl realizován za 
finanční podpory Ministerstva 
zdravotnictví ČR.  
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) 

 

Činnost místní organizace Horšovský Týn v roce 2021 

Místní organizace Horšovský Týn vyvíjí přes všechna opatření v této nejisté době slušnou aktivitu. 
Členky výboru se schází, kromě prázdnin, každý měsíc a snaží se v rámci možností vymyslet pro 
ostatní členy zajímavý program. Ve dnech 15. června a 2. listopadu 2021 se konaly dvě členské schůze, 
na kterých nechyběly informace o činnosti a plánovaných akcích. Na listopadovou schůzi přišel a 
bohatou diskusi vyvolal starosta města Ing. Josef Holeček. Během roku se zájemci scházeli na 

společných procházkách po okolí města a 22. června se uskutečnila společná návštěva Státního hradu 
a zámku v Horšovském Týně. O prázdninách se 27 členů zúčastnilo rekondicí v Mariánských Lázních a 
Sezimově Ústí. Příjemně pobavit jsme se byli dvakrát v divadle Pluto v Plzni, kde jsme shlédli 

kabaretní vystoupení „Letem světem kabaretem“ a hru „Slaměný klobouk“. Od května bylo zahájeno 
pravidelné pondělní cvičení v sále Městského kulturního zařízení.  

 
22. září se uskutečnil zdařilý autobusový zájezd, 

během kterého jsme navštívili zámek Zbiroh, ve 
Starém Plzenci závod Bohemia Sekt a 

zrekonstruovanou katedrálu sv. Bartoloměje 
v Plzni. Zajímavý program výletu připravila a na 

jeho realizaci se podílela paní Růžena Menšíková. 
Členové ZO dostali finanční příspěvek na 
divadelní představení v místním kině, „Vzpoura 
nevěst“ a muzikál „Peklo v nebi“. Pětkrát se 
uskutečnila návštěva domažlického AQUACENTRA 
ve spolupráci s Komunitním centrem a za 
finanční podpory Města Horšovský Týn. O 
připravovaných akcích jsou členové informováni 
ve vývěsní skříňce u Obchodního domu Radbuza. 
Rok 2021 jsme přes všechny překážky zvládli a do 
nového roku 2022 přejeme všem členům pevné 
zdraví, pohodu a radost ze společného setkávání. 

Kontakt na organizaci: Naděžda Votrubová, tel.: 736 425 185, e-mail: nadavotrubova@email.cz. (text 
a foto MO Horšovský Týn)  
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Členská schůze místní organizace Hořovice 

Srovnat se s jakýmkoliv tělesným postiženým není vůbec lehké. To člověk ale pozná až v době, kdy se 
třeba něco stane, a on musí od základu změnit svůj život. Takový osud potkal i paní Jarmilu 
Gruntovou žijící v Hořovicích. Většina, kdo paní Jarmilu zná, o ní mluví jako o ženě, která šíří dobrou 
náladu a i přes to, že je odkázána na invalidní vozík, povzbuzuje ostatní. Je předsedkyní MO Hořovice. 
Nevzdává se a pomáhá ostatním, aby se stavěli k životu podobným způsobem jako ona. Rozhodně 
proto se například v roce 2016 stala absolutní vítězkou Řádu srdce, ankety, kterou vyhlásila 
středočeská média. 
Byla to právě ona, která společně se členkami výboru STP přivítala 30. března 2022 ve Společenském 
domě v Hořovicích své členy na tradiční členské schůzi. U svátečně připravených stolů s občerstvením 
se sešlo něco kolem 250 členů, kteří se většinou znají, protože je spojují společné aktivity, zejména 
ozdravné pobyty. Než ale došlo na uvolněnou zábavu při poslechu Kladenské heligonky, dozvěděli se 

přítomní něco málo z loňské statistiky a také to, na co se mou těšit v letošním roce. 

  
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

Příjmy MO Hořovice jsou tvořeny členskými příspěvky, podporou města Hořovice i obecními úřady 
z rozsáhlého regionu, granty, dotacemi, sponzorskými dary apod. Organizace má 350 členů, je 
realizátorem mnoha projektů. Nejzajímavější je půjčovna kompenzačních pomůcek, která působí již 

13. rokem a pracuje zde 10 dobrovolníků. Je to kolektiv dobrovolných pracovníků, kteří pomáhají 

v půjčovně kompenzačních pomůcek, výtečně a nezištně, ti v roce 2021 odpracovali 4 697 hodin. 
Půjčovnu navštívilo 1 114 klientů, bylo zaznamenáno 1 196 výpůjček, dovoz polohovacích lůžek využilo 
96 klientů po celém rozsáhlém regionu. 
Organizace pořádá přednášky, kurzy, návštěvy divadel, zámků, hradů a jiné kulturní akce, včetně 
ozdravných pobytů. V roce 2020 se podařilo uskutečnit pobyty ve Vimperku a v Bechyni. V roce 

2021 se uskutečnily 2 pobyty v Kraví Hoře, s návštěvou zámku v Lednici, Mikulově i Valticích. Dalším 
pobytem byl hotel Gendorf ve Vrchlabí – návštěva Mumlavských vodopádů, Janských Lázní – stezka 

v korunách stromů, Špindlerův  
Mlýn a Benecko. Na pobyty v roce 2020 a 2021 organizace přispěla částkou 184 tisíc korun. Také 

v letošním roce čekají na členy zajímavé pobyty a to v Krušných horách, Mariánských lázní a Písku. 
Závěrečná slova paní předsedkyně není třeba komentovat: „Doufám, že pomyslná procházka lety 
2020 a 2021 vám, tak jako mně, vykouzlila úsměv na tváři a vyvolala mnoho pěkných vzpomínek. MO 
Hořovice má za sebou další roky své existence a nutno říci, že ne neúspěšné, byla realizátorem mnoha 
pravidelných i mimořádných projektů. Potřebu spolupráce a vzájemného propojení s Městským 
úřadem Hořovice, s obecními úřady po celém rozsáhlém regionu, s organizacemi STP, nadacemi a 
významnými partnery, s mediálními partnery, jejichž pomoc je pro naši organizaci velikým přínosem. 
Mně tato rekapitulace navíc utvrdila ještě v jedné podstatné věci: Všechno to úsilí, námaha, přesčasy 

a nejistota, všechno to stálo za to! Děkuji vám všem, kteří se na činnosti organizace větší či menší 
mírou podílíte, anebo jste se v minulosti podíleli. Podle mého názoru není v tom celku důležité, zda 
nám pomáháte jednorázově, či dlouhodobě, ať už v roli dobrovolníka, zaměstnance, člena, klienta, 
individuálního dárce nebo strategického partnera. Každá pomoc se počítá! Důležitá je společná dobrá 
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vůle, stejný cíl a vzájemný respekt, které nás v organizaci Svazu tělesně postižených spojují v jedno 

mimořádné společenství spřízněných duší. Děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na 
činnosti naší organizace, všem kteří spojili své síly pro dobro seniorů, tělesně postižených a 
hendikepovaných občanů. Díky tomu můžeme všichni společně věnovat kousek svého života práci pro 
druhé. Děkuji Vám!“  
Kontakt na organizaci: Jarmila Gruntová, tel.: 605 503 281, e-mail: jarmila.gruntova@email.cz. (text 
a foto Naďa Kolenská, Berounský deník, MO Hořovice) 

Rekondiční pobyt místní organizace Česká Lípa 

Místní organizace Česká Lípa uskutečnila ve spolupráci se Sdružením tělesně postižených Česká 
Lípa o.p.s. v loňském roce rekondiční pobyt pro zdravotně postižené a seniory. Pobyt se uskutečnil 
v září 2021 v Penzionu Nový Mlýn ve Starých Splavech. Do dobře známého prostředí dovezl autobus 
účastníky z Frýdlantu a pak z České Lípy. Celkem se nás na rekondičním pobytu sešlo 44. Účastníky 
jsme přivítali a všem sdělili celý program rekondičního pobytu, následně jsme všem zajistili měření 
tělesné váhy a po ukončení pobytu jsme každého účastníka opětovně zvážili a vyhodnotili zvýšení a 
snížení váhy. Klienti na základě pravidelné stravy a každodenního cvičení si vytvořili svalovou hmotu 

a velice si pochvalovali zlepšení psychické i fyzické zdatnosti. 

. 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

Od pondělí se konalo pravidelné rehabilitační cvičení na židlích a karimatkách pod vedením 
fyzioterapeutky P. Procházkové z Nového Boru. Připraveny byly i masáže (pro každého účastníka tři) 

– masáže zajišťovaly masérky ze studia „Dobrá nálada“. Během celého pobytu byly připraveny 
edukační programy: infračervené záření – podložky BIOMAT, které si každý účastník nastavil dle 

svých potřeb, dotykové masáže, muzikoterapie, arteterapie a promítání pod vedením D. Hegerové. 
Hned po příjezdu byla připravena přednáška Městské policie Česká Lípa. O domácím násilí pohovořil 

J. Tvrdík a uvedl příklady, se kterými se ve své službě setkávají. Zodpověděl dotazy účastníků a všem 
rozdal naučné příručky o obraně před domácím násilím a potřebné kontakty na odborníky. Dále 
přednáška Anděla strážného, kde nás sociální pracovnice seznámily s fungováním celé služby, 
s poplatky za službu a se zařízením pro službu. Na přednášce Canisterapie M. Křupalová seznámila 
přítomné s významem canisterapie, pohovořila o canisterapii skupinové a individuální. Tady se 
podařilo hned dvěma klientkám odbourat strach ze psů. Nejnovější poznatky ze Sociálně právního 
minima pro OZP zprostředkovala přítomným E. Zemanová, která se pak věnovala individuálně 
zájemcům o příspěvky OZP. Vedle kondičních vycházek se účastníci mohli zapojit do stolních her, 
malých sportovních her, večerní program tvořila paměťová cvičení BINGO. Na závěr pobytu bylo 
připraveno taneční odpoledne s tombolou za hudebního doprovodu p. Hanžla. K příjemnému pobytu 

účastníků přispěl jako vždy perfektní kolektiv pracovníků penzionu Nový Mlýn pod vedením 
Š. Rikowské.  
Samotný pobyt se velice vydařil. Přálo nám počasí, během celého pobytu nám svítilo sluníčko, a tak 
mohli účastníci vyrážet na kondiční vycházky do širokého okolí a pro všechny byl připraven hodnotný 
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program. Všichni účastníci pobytu přijeli zdraví s negativními testy na COVID-19 a zdraví odjížděli, 

před odjezdem jsme všem klientům zajistili vyšetření antigenních testů COVID-19 (během pobytu se 
každé ráno všem účastníkům měřila teplota). Ti, co se pobytu účastnili poprvé, byli velice mile 
překvapeni náplní a průběhem pobytu a těší se již na příští rok. Všichni účastníci vysoce ocenili 
podporu města Česká Lípa, díky níž se pobyt mohl uskutečnit v takovém rozsahu. Spokojenost 
vyjádřili i tradiční účastníci pobytů a již se těší na vánoční edukační víkendový pobyt a na rekondici 
v příštím roce.  
Kontakt na organizaci: PhDr. Zdenka Zahrádková, tel.: 606 161 859, e-mail: zahradkovaz@seznam.cz. 
(text a foto MO Česká Lípa) 

Pobyt místní organizace Podivín 

Po několika celodenních zájezdech do aquaparku, jednodenním výletě na hrad Bouzov a okolí a zájezd 
do divadla, jsme pro naše členy připravili rekondiční pobyt. Zájem o cestování byl nečekaný. Není se 

co divit, když situace v roce 2020 nám cestování moc neumožnila. Tak jsme uskutečnili ve dnech 
13. - 17. 9. 2021 rekondiční pobyt v překrásném lázeňském městě Luhačovicích. Zájezd byl plně 
obsazen, zúčastnilo se 50 osob, včetně nejstarší devadesátileté účastnice. Po příjezdu jsme se 

ubytovali v hotelu Adamantino v Pozlovicích a porozhlédli se po nádherné přírodě. V odpoledních 
hodinách nás zavezl autobus na zajištěnou komentovanou prohlídku Luhačovic, abychom se 
zorientovali, co a kde si chceme v průběhu týdne prohlédnout. Průvodkyně z Městského domu kultury 
Elektra byla velice příjemná, představila se a vzápětí nám rozdala kelímky k ochutnávce minerální 
vody z několika pramenů. Prošli jsme z náměstí 28. října přes říčku Horní Olšavu k minerálnímu 

pramenu Sv. Josefa v blízkosti kostela Svaté Rodiny. Ochutnali jsme vodu vhodnou k pitné léčbě 
onemocnění trávicího ústrojí a dýchacích cest. Dověděli jsme se o historii pramene a pokračovali a 

ochutnávali další a další minerální vody. Lesíkem podél říčky jsme se dostali k Ottovce. Bohužel 
pramen byl z neznámých důvodů zavřený.  
Pokračovali jsme k pramenu 
Nový Jubilejní, který se nachází 
mezi Společenským domem a 

vilou Alpská růže. Dostali jsme 
se až k nádhernému Jurkovičovu 
domu, který je právem 

považován za nejcennější 
budovu. Došli jsme na Lázeňské 
náměstí k pramenu Vincentky. U 

nádherné kolonády jsme se 
společně vyfotili do naší kroniky 

a poté pokračovali 
k minerálnímu pramenu 

Dr. Šťastného, nejzajímavějšího 
luhačovického minerálního 
pramene. Vyvěrá v blízkosti 
Lázeňského divadla. Pomalu 
jsme se vraceli zpět kolem 
malých lázeňských hotelů 
s kouzelnou historií a  

 

atmosférou. Naše milá průvodkyně se nás snažila v krátkosti seznámit s bohatou historií, krásami 
okolní přírody, s prameny, které patří mezi nejúčinnější v Evropě. Plni zážitků a posilněni minerální 
vodou jsme nastoupili do přistaveného autobusu a jeli na hotel. Po cestě jsme se už domlouvali, kam 
se kdo nazítří vydá a co chce ještě vidět. Ve středu byla na programu ZOO Lešná. Mimo návštěvy ZOO 
jsme měli zajištěnou prohlídku zámku uprostřed zahrady. Byli jsme velice překvapeni nádherou 
zdánlivě malého zámečku. Poobědvali jsme a pokračovali ve směru prohlídky překrásné ZOO. Počasí 

nám přálo a lákalo nás vidět toho víc a víc, i devadesátiletá účastnice prošla téměř celou zahradou. 
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Výlet se nám vydařil, nikdo se neztratil a spokojeně jsme se vraceli na večeři. Další den jsme si ještě 

prošli, co jsme nestihli v Luhačovicích, pokoupit oplatky a nějakou tu pozornost z výletu svým 
blízkým. Denně jsme se koupali v hotelovém bazénu, ohřáli se v sauně, využili venkovní posilovací 
stroje, poseděli na kávičku ve venkovních restauracích. Počasí bylo nádherné, sluníčko se na nás 
usmívalo a my se procházeli kolem přehrady. Po přehradě pádlovali lidé na loďkách, proháněli na 
prknech, někteří i plavali, no bylo se na co dívat. V hotelu Adamantino se o nás po celou dobu moc 
dobře starali, ubytování pěkné, jídlo bylo výborné, užili jsme si i večerní program s živou hudbou.  
 V pátek jsme se vraceli plni 

dojmů domů. Po cestě jsme se 

zastavili v Uherském Hradišti. 
Autobus zaparkoval kousek od 
řeky Moravy, šli jsme za 
slunečného počasí příjemnou 
cestou kolem historických 

domů, prošli jsme Mariánské 
náměstí, do restaurace NET, kde 
jsme měli zajištěný oběd. Pak 
jsme spokojeně nasedali do 
autobusu a odjížděli směrem 
k Podivínu. Zájezd splnil účel,  

dostali jsme se z domů, viděli jsme, co jsme chtěli, mohli si popovídat, posedět a s dobrou náladou se 
těšit na další akci. 

Kontakt na organizaci: Marie Ondráková, tel.: 608 159 324, e-mail: marieondrakova@seznam.cz. 
(text a foto MO Podivín) 

NĚCO PRO ROZPTÝLENÍ 

Kvíz 

Dovedete k bodům na mapě přiřadit následující památky UNESCO? 

1) Brno – Vila Tugendhat 

2) Český Krumlov – Historické centrum 

3) Holašovice – Vesnická rezervace 

4) Jizerskohorské bučiny 

5) Kladruby nad Labem – Krajina pro chov koní 
v Kladrubech 

6) Kroměříž – Zahrady a zámek 

7) Krušnohoří – Hornický region Erzgebirge / 
Krušnohoří 

8) Kutná Hora – Historické centrum, Chrám sv. 
Barbory, Katedrála Nanebevzetí Panny Marie 
v Sedlci 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

9) Lázeňský trojúhelník – Slavná lázeňská města 
Evropy 

10) Lednicko-valtický areál 

11) Litomyšl – Zámek a zámecký areál 

12) Olomouc – Sloup Nejsvětější Trojice 

13) Praha – Historické centrum 

 

 

14) Telč – Historické centrum 

15) Třebíč – Židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa 

16) Žďár nad Sázavou – Poutní kostel sv. Jana 
Nepomuckého na Zelené hoře 

(Řešení naleznete v příštím čísle zpravodaje.) 
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Nevážně ze správní rady 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Přísloví 

„Přímý člověk je jako přímý 
bambus – také se s ním 
zřídkakdy setkáme.“ (japonské 
přísloví) 

„Ať už máte zdraví jakékoli, do 
konce života vám nevydrží.“ 
(české přísloví) 

„Dobrá tchýně na jedno oko 
nevidí a na jedno ucho je 
hluchá.“ (arménské přísloví) 

INZERCE 

Nabídka dávkovačů na léky 

STP v ČR z. s. Praha nabízí dávkovače na léky, pro které už nemá 
využití. Byly použity jen několikrát na dětských táborech. 

Dávkovače jsou určeny na týden, mají 7 oddílů a každý z nich je 
rozdělený na tři části (ráno, poledne, večer). Každý den se otevírá 
samostatně. Plastové dávkovače mají rozměr cca 13 x 4 x 2,5 cm. 

Dávkovačů máme velké množství, rádi je zašleme zájemcům. 
Můžeme poskytnout i více dávkovačů do jedné organizace. Pokud 

máte o dávkovače na léky zájem, kontaktujte nás: Alena Říhová, 
tel.: 736 220 925, e-mail: alena.rihova@svaztp.cz. (ARI)  

 

Nabídka karimatek 

STP v ČR z. s. Praha nabízí dvě karimatky vhodné i na cvičení. Karimatky jsou 

nepoužité. Mají rozměr 180 x 50 x 1,3 cm, jsou z pěnového materiálu, 
dvouvrstvé, plastický vzor (vlnky). Dále nabízíme několik kusů dalších typů 
karimatek a podložek na cvičení / lehátek, ty jsou však již použité a s různým 
stupněm opotřebení. Preferujeme osobní vyzvednutí na adrese: Karlínské 
náměstí 59/12, Praha 8 - Karlín. Pokud máte o karimatky nebo další podložky 

na cvičení zájem, kontaktujte nás: Alena Říhová, tel.: 736 220 925, e-mail: 
alena.rihova@svaztp.cz. (ARI)  

 

Chcete něco nabídnout ostatním organizacím? Pošlete nám svou nabídku 
(text, fotografie, kontakt) ke zveřejnění. 

 

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. 

BUKOVANSKÝ MLÝN NA JAŘE KVĚTINOVÁ KRÁSA 


