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        ŽIVOT JE NÁDHERNÝ,
JEN SE NA NĚJ MUSÍŠ DÍVAT ZE
          SPRÁVNÉHO ÚHLU.
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Z NAŠÍ ORGANIZACE

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ ADRESY POBOČKY 
CENTRA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ V 
LIBERCI

Od 1.6.2020 je pobočka Centra pro zdravotně 
postižené Libereckého kraje v Liberci 
přestěhována na novou adresu, kde současně 
poskytuje  všechny registrované sociální služby.
Nova adresa Centra pro zdravotně postižené v 
Liberci je: 

DR. M. HORÁKOVÉ 185/66, LIBEREC 7

Pobočka se nachází v 1. patře administrativní 
budovy, místnosti číslo 117 až 121.

KURZ PRVNÍ POMOCI

Jako každý rok jsme měli povinnost účastnit se 
kurzu 1. pomoci, avšak letos jsme ve spolupráci 
se spolkem Červený trpaslík Jablonec nad Nisou, 
zvolili zážitkovou formu, takže místo do lavic jsme 
se vydali na louku.
Všichni jsme byli plní očekávání, co si pro nás 
dámy z Červeno trpaslíka připraví, a podle reakcí 
se domnívám, že byla naše očekávání 
překonána. Vzhledem k časové náročnosti práce 
osobních asistentek, byla možnost vybrat si z 
několika termínů a díky tomu se i promíchaly 
všechny čtyři naše pobočky.
 
Zážitkový kurz 1. pomoci se konal v překrásné 
roubence s přilehlou zahradou s rybníkem v 
nedalekých Plavech. Školení se skládalo z 
počáteční teorie, kde jsme si shrnuli základní 
pravidla a poté z praktické části. Zábavnou 
formou jsme si vyzkoušeli situace, kde bylo 
potřeba poskytnout první pomoc. I přes vědomí, 
že se jedná o simulaci, to pro některé byla 
stresující zkušenost. Celou akcí se nesla 
příjemná a odpočinková atmosféra. Jsme vděčni 
za praktické rady, trpělivost a vzdělávací hry, 
které si pro nás dámy ze spolku Červený trpaslík 

ŠKOLENÍ V CENTRU PARAPLE

Osobní rozvoj, vzdělávání a posouvání se dopředu 
potřebuje v nějaké míře každý z nás, a protože ani 
naši pracovníci nechtějí zůstat pozadu a rádi se 
dozvídají nové věci, které jim mohou pomoci v praxi 
při práci s klienty, vypravili se 11. dubna na 
dvoudenní školení do našeho hlavního města. 
Vzdělávací kurz probíhal přímo v Centru Paraple a 
celým programem naše děvčata provázeli Petr, 
Šárka, Petra a Jiří. Připravili si pro ně velmi zajímavý, 
poučný a především praktický kurz, kde se osobní 
asistentky měly možnost seznámit se specifickou 
skupinou uživatelů s poraněním míchy a 
přidruženými komplikacemi, dozvěděly se více o 
ergonomii, pracovaly se základními kompenzačními 
pomůckami, zkoušely si rozlišné typy přesunů, 
manipulaci s vozíkem na různorodém povrchu, 
mobilitu a oblékání na vozíku a na lůžku včetně 
celkové hygieny se specifiky spinálních klientů.
Moc děkujeme Centru Paraple a jeho 
pracovníkům za skvěle zorganizovaný kurz, 
zázemí a neúnavné odpovědi na všechny 
zvídavé dotazy.

KOLEKTIV CZP LK o.p.s.
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LOSOVÁNÍ VÝHERCŮ DOTAZNÍKOVÉHO 
ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI ZA ROK 2022 
KLIENTŮ CENTRA PRO ZDRAVOTNĚ 
POSTIŽENÉ LIBERECKÉHO KRAJE, O.P.S.

Během měsíců března a dubna 2022 proběhlo 
mezi klienty registrovaných sociálních služeb 
osobní asistence a odlehčovací služby 
dotazníkové šetření spokojenosti klientů s 
poskytovanými terénními službami za rok 
2021. 
Dotazníky byly distribuovány všem klientům 
Centra pro zdravotně postižené Libereckého 
kraje, o. p. s. v České Lípě, Jablonci nad Nisou, 
Liberci a v Semilech. Dotazníkové šetření mezi 
klienty bylo dobrovolné, klienti měli možnost 
zvolit si i anonymní variantu vyplnění a 
odevzdání dotazníku. 
Losování výherců z řad respondentů proběhlo 
5. května 2022 na jablonecké pobočce Centra 
pro zdravotně postižené Libereckého kraje, 
o.p.s. za přítomnosti vedoucích sociálních 
pracovnic a sociálních pracovnic zmíněných 
poboček. 
Z každé pobočky byl vylosován jeden klient – 
respondent. Výherce obdrží cenu v podobě 
poukázky k čerpání služby ve výši 500,- Kč, 
kterou může využít k úhradě jím sjednané 
služby u organizace do konce roku 2022. 
Výstupy dotazníkového šetření budou 
zpracovány a vyhodnoceny. Získaná data a 
informace budou použity pro zlepšení kvality 
poskytovaných služeb.

Z NAŠÍ ORGANIZACE



Česká Lípa    487 853 481.....

Liberec    485 104 044.....

Jablonec n.Nisou   483 356 218.....

Semily    488 577 841.....

Ceník půjčoven kompenzačních a rehabilitačních pomůcek
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KONTAKTNÍ ÚDAJE JEDNOTLIVÝCH CENTER V LIBERECKÉM KRAJI

LIBEREC :      Adresa :   Dr. Milady Horákové185/66 , Liberec 7, 460 01
                                         Tel:  485 104 044 
                                     email:  liberec@czplk.cz

ČESKÁ LÍPA : Adresa :   Konopeova 812, Česká Lípa 470 01
                                          Tel:  487 853 481
                                     email :  ceskalipa@czplk.cz

JABLONEC NAD NISOU : 
                        Adresa  :  Spolkový dům, Emílie Floriánové 8, Jablonec nad Nisou, 466 01
                                         Tel  :  483 356 218
                                      email :  jablonec@czplk.cz

SEMILY  :        Adresa :   Archivní 570, Semily,  513 01
                                         Tel :  488 577 841
                                     email :  semily@czplk.cz

                  

Doksy Městský úřad Doksy, nám. 
Republiky 193, 472 01 Doksy 

4. čtvrtek v 
měsíci

11:00 - 13:00

Dubá Městský úřad Dubá, 
Masarykovo nám. 138/1, 471 

4. čtvrtek v 
měsíci

8,00 - 10,00

Hrádek  nad N. Brána Trojzemí, Horní 2.středa v měsíci 08,30 - 10,30

Jilemnice Dům s pečovatelskou službou, 
Jilemnice, Jana Buchara 985, 

1. úterý v měsíci 9,30 – 11,00

Nový Bor Dům s pečovatelskou službou, 
Žižkova ul. (proti Parkhotelu), 
473 03 Nový Bor (společenská 

3. středa v 
měsíci

8,00 - 10,00

Osečná Městský úřad Osečná, 
Svatovítské nám. 103, 403 52 

1. středa v 
měsíci

09,00 - 11,00

Stráž pod 
Ralskem

Městský úřad Stráž pod 
Ralskem, Revoluční 164, 471 

1. středa v 
měsíci

8,30 - 10,30

Zákupy Městský úřad Zákupy, Borská 
5, 471 23 Zákupy (přízemí, 

2. pondělí v 
měsíci

8,00 - 10,00
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Na své si zde přijdou výletníci pěší i jezdci, 
plavci, ale i milovníci windsurfingu.

 
Kolem jezera vede stezka, po níž se dá jezero 
obejít nebo objet. Trasa měří lehce přes 15 
kilometrů. Rovinatý terén kolem jezera láká k 
využití jak výletníky, tak cyklisty začátečníky, ale 
třeba i návštěvníky, kteří se pohybují na vozíku. 

Je třeba počítat s tím, že asfaltová silnička je 
dlouhá 13 kilometrů a nevede kolem celého 
jezera. Na asfaltový povrch navazuje zpevněná 
cesta, kterou hravě zdolají cyklisté či 
koloběžkáři, ale jezdci na in-line bruslích či 
longbaordech se na jejím konci musí otočit a 
pokračovat po stejné trase zpět (nebo zpevněný 
úsek překonat pěšmo). I tak ale mají k vyžití 
pěkných 26 kilometrů kvalitního asfaltového 
povrchu. Možnost občerstvení nabízí stánky na 
břehu jezera. 

Přestože počasí naši odolnost a dobrou náladu 
zkoušelo jak větrem, tak deštěm, tak jsme si 
výlet náramně užili. Za odměnu naší vytrvalosti 
na nás sem tam vykoukly sluneční paprsky a při 
odjezdu od jezera se mračna téměř roztrhla a 
sluneční paprsky v některých z nás vzbudily chuť 
na zmrzlinu z místního stánku. Někdo si dal 
zmrzlinu u jezera, někdo doma horkou koupel, 
nebo grog. 

Každopádně se na jablonecké pobočce 
těšíme na náš další „Párty výlet“!

 Zdroj:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Berzdorfer_See
https://www.goerlitz.de/Berzdorfer_See-1.html
http://www.luzicka-jezera.cz/clanek/in-line-trasa-
podel-berzdorfer-see 

TIP NA VÝLET – BERZDORFER SEE 

V jeden květnový den vyrazili pracovníci 
jablonecké pobočky Centra pro zdravotně 
postižené Libereckého kraje, o.p.s. na výlet na 
koloběžkách. Jednalo se j iž o čtvrtý 
teambuildingový koloběžkový výjezd pobočky, 
čímž si dovolím tvrdit, že se nám na pobočce 
zrodila velmi pěkná tmelící akce. Familiérně jsme 
se rozhodli tyto výjezdy nazývat jako „párty 
výlety“. Slouží nám k oddechu, relaxaci, pohybu a 
aktivně stráveným časem v přírodě a dobré 
náladě prohlubujeme přátelský duch v kolektivu.

Nutno říct, že květnový koloběžkový výlet si pro 
nás nachystal aprílové počasí. Předpověď počasí 
v nás ani náhodou nevzbudila iluzi slunného 
teplého dne, ale to nás od našeho plánu 
neodradilo a jen jsme u sídla pobočky naložili 
koloběžky a našeho pana ředitele, který se k nám 
k naší velké radosti přidal, do aut, začalo pršet. 
Jelikož jsme se ale chystali opustit hranice naší 
země, doufali jsme, že deštivým mrakům 
ujedeme. Naším dnešním cílem bylo německé 
Berzdorfer See, které leží nedaleko za hranicemi 
v Sasku v blízkosti města Görlitz (Zhořelec). 
Berzdorfské jezero je rekultivační jezero vzniklé 
zatopením bývalého hnědouhelného dolu. 
Jezero je napájeno Lužickou Nisou a bylo 
kompletně napuštěno v roce 2013. V nejhlubším 
místě je hluboké 71 m. Kolem jezera se 
návštěvníkům k využití a rekreaci nabízejí 
písečné pláže a pohled na zalesněný kopec 
Landerskrone. 

ZAJÍMAVOSTI
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PĚT DOBRÝCH RAD DO ŽIVOTA, KTERÉ 
KAŽDÝ Z NÁS IGNORUJE, ALE NEMĚL BY.

- Nedělej to, z čeho máš špatný pocit. Co tě těší,  
dělej častěji. ...
- Čím větší cíl máš před sebou, tím menší kroky 
bys měl/a dělat. ...
- Jsi-li unaven, odpočiň si. ...
- Když nevíš, co říct, řekni pravdu. ...
- Nesnaž se nikoho změnit.

CITÁTY  K  ZAMYŠLENÍ  O  ŽIVOTĚ

- Nikdy nečekej, že Tě život vezme za ruku a 
povede Tě. ...
- Nezáleží na tom, co se stane, ale na tom, jak 
to přijmeš.
- Nechtěj být člověkem, který je úspěšný, ale 
člověkem, který za něco stojí.
- Věk je jen číslo na biologických hodinách. ...
- Jen my sami určujeme smysl svého života.

MOUDRA  A  CITÁTY  K  ZAMYŠLENÍ

Mladí lidé mají sklon myslet si, že jsou moudří, 
jako opilí si myslí, že jsou střízliví. 
(Chesterfield)

Politikové jsou jediní lidé na světě, kteří toho 
tolik namluví a při tom tolik zamlčí. (Michal 
Pfleghar)

Kdo je moudrý? Ten, kdo se dovede od 
každého něčemu přiučit. – Kdo je mocný? Ten, 
kdo je spokojen. – A kdo je to? Nikdo. (B. 
Franklin)

K lidskému štěstí a k úsměvné pohodě patří 
prostřený stůl, víno, přátelé a hudba. (Homér)

Platón je mi drahý, ale pravda dražší. 
(Aristoteles)

Jisté je jen jedno, že totiž není jisté nic. (Plinius 
starší)

10 RAD, KTERÉ BYSTE MĚLI DÁT DO 
ŽIVOTA SVÝM DĚTEM I SOBĚ

Fotograf Brandon Kidwell se pustil do 
celoživotního projektu pojmenovaného 
Poselství pro mé děti, ve kterém pomocí 
dvojexpozice slučuje nejen dvě fotky, ale i 
zásadní rady do života, které svým dětem chce 
předat. Hodí se ale i mnohým dospělým.

Všechny tyhle autentické zkušenosti 
přetransformované do trefných zhuštěných 
postřehů nasbíral během svého života a při 
výchově svých dětí.

Právě jim by je chtěl předat. Ponaučení si z nich 
však můžeme vzít všichni. Zkušenost je sice 
nepřenosná, ale pokud budeme podle těchto 
r a d  ž í t  a  d á v a t  t a k  s v ý m  d ě t e m  
následováníhodný příklad, nic lepšího pro ně 
udělat nemůžeme.

Smysl mají i pro nás – dospělé. Vnitřně totiž 
cítíme, že jsou krystalicky pravdivé, jen jsme si 
je možná nedovedli zatím sami pro sebe 
zverbalizovat. Teď, když se zhmotnily nejen 
slovně, ale i vizuálně – ve snových 
dvojexpozicích, se vám možná vryjí hluboko 
mezi chlopně.

1. Být svobodný znamená mít odvahu nechat 
ostatní svobodně dýchat.
2. Abyste nalezli pravdu, musíte občas sáhnout 
do temnoty.
3. Selhání a lítost jsou jen pro ty, kdo se bojí 
naslouchat svému srdci.
4. Radu hledej u druhých, pravdu sám v sobě.
5. Abys mohl(a) následovat své srdce, musíš 
nejdřív nalézt svůj rozum.
6. Dobře si rozmysli, které cesty si zvolíš, 
protože tě zavedou tam, kam směřuješ.
7. Promarněný čas již nikdy nenajdeš.
8. To, z čeho máme někdy ten největší strach, 
je ve skutečnosti jen to, čemu jsme nedokázali 
porozumět.
9. Život si člověk nejlépe užije tehdy, když po 
jeho cestě kráčí zvolna krok za krokem.
10. Abys nalezl(a) odvahu, musíš nejdřív 
objevit svůj strach.

ZAJÍMAVOSTI
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Informace č.: 52 – 2022 (Informace o 
dotacích na sociální služby)

Ve středu 22. 6. 2022 jednal Výbor pro sociální 
politiku Poslanecké sněmovny o dotacích na 
sociální služby v roce 2022. Jak jsme vás již 
informovali, došlo k výraznému krácení dotací 
pro poskytovatele sociálních služeb. Krácení se 
projevilo jak u regionálních poskytovatelů 
sociálních služeb, tak také u poskytovatelů s 
nadregionální a celostátní působností. Výše 
krácení proti skutečnosti z roku 2021 je často až 
ve výši 25 %, což je prakticky likvidační.

Jednání Výboru pro sociální politiku se po určitý 
čas účastnil také pan ministr Marián Jurečka. 
Předseda NRZP ČR pan Václav Krása ve svém 
vystoupení na Výboru zdůraznil důsledky 
nižších dotací na klienty sociálních služeb, kteří 
se ocitnou zcela bez pomoci. Pan ministr 
informoval o tom, že v současné době probíhají 
jednání s ministerstvem financí o výši posílení 
výdajů na sociální služby. Zvýšení výdajů bude 
v rozsahu 3,2 mld. korun až 4,4 mld. korun. 
Konečná částka není ještě plně dohodnuta, ale 
je pravděpodobné, že k určitému dorovnání 
dotací by v letošním roce mělo dojít. Zvýšení 
dotací pro poskytovatele sociálních služeb by 
mělo být součástí upraveného rozpočtu na rok 
2022, který by měli poslanci schválit v září 
letošního roku. Pan ministr Jurečka dále 
přislíbil, že určitá částka doplatků by mohla být 
vyplacena ještě před samotným schválením 
novely rozpočtu. Vzhledem k napjaté situaci v 
sociálních službách bude snaha peníze vyplatit 
co nejdříve.

Předseda NRZP ČR byl panem ministrem 
krátce informován o situaci kolem tzv. „Balíčku 
pro osoby se zdravotním postižením“. Příští 
týden by měla být známa konkrétní čísla a 
konkrétní ustanovení změn zákonů, která by 
určitým způsobem kompenzovala prudký růst 
cen pohonných hmot a energií. Jakmile se 
dozvíme další podrobnosti, tak vás budeme 
informovat.
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Informace č.: 51 – 2022 (Podrobné 
informace ke slěvě na dopravu pro příjemce 
ID 3. stupně)

Jak jsme vás již informovali, příjemci 
invalidního důchodu 3. stupně budou mít od 1. 
července 2022 nárok na slevu 50 % ve veřejné 
hromadné dopravě. To znamená v dopravě po 
železnici a autobusem.

MPSV ČR, společně s ministerstvem dopravy, 
vytvořily manuál, jehož části vám v odkaze pod 
textem posíláme. V následujících dnech by 
měla proběhnout podpůrná kampaň MPSV ČR 
a ministerstva dopravy tak, aby všichni, kteří 
mají nárok na slevu, ji mohli uplatnit.

Vážení přátelé, zdůrazňujeme, že tato sleva se 
nijak nedotýká 75 % slevy v dopravě u držitelů 
průkazů ZTP a ZTP/P. Tyto slevy zůstávají 
nezměněny.

Informace č.: 49 – 2022 (Milostivé léto II.)

Vláda dne 18. května 2022 schválila návrh 
zákona, který umožní zopakování oddlužovací 
akce „milostivé léto“. Vládní předlohu již také 
zrychleně a v úvodním kole schválila 
Sněmovna.  Předlohu nyní posuzují senátoři. 
Při splnění určitých kritérií tak bude moci část 
dlužníků splatit exekuce bez úroků, a to od 1. 
září opět po dobu 3 měsíců, tedy do 30. 11. 
2022.

Naše pracovnice poradny NRZP ČR paní Mgr. 
Eva Pernicová připravila informaci o druhém 
„kole“ Milostivého léta, kterou Vám posíláme.

Předloha se týká exekucí, které byly zahájeny 
před loňským 28. říjnem. Skončit by mohly 
exekuce na dluh u samospráv, úřadů, státních 
fondů, škol, městských či státních a 
polostátních firem, zdravotních pojišťoven, 
Českého rozhlasu či České televize. Dlužník 
bude muset podle návrhu exekutorovi písemně 
sdělit, že žádá o zahájení postupu podle 
pravidel „milostivého léta“ a může požádat o 
sdělení výše dlužné částky, kterou má ještě 
uhradit.

Informace naleznete na :

https://nrzp.cz/2022/06/20/informace-c-49-
2022-milostive-leto-ii/

INFORMACE
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V LÉTĚ JE ČAS NA ÚPRAVU JÍDELNÍČKU. 
JAKÁ LEHKÁ JÍDLA JSOU 
NEJOBLÍBENĚJŠÍ?

V létě většina lidí instinktivně tíhne k lehké 
stravě. Vyhýbáme se těžkým a tučným jídlům 
jako jsou smetanové omáčky, majonézové 
saláty a tučná masa. Využíváme bohatou 
nabídku sezonní zeleniny, ovoce, nových 
brambor, hub a málo tučného masa. 
Automaticky máme chuť na chlazené nápoje, 
zmrzlinu apod. Můžeme této chuti přizpůsobit i 
jídelníček.

LÉTO PŘEJE SALÁTŮM

Saláty, které doplníme masem nebo sýrem, se 
mohou stát i hlavním chodem nebo alespoň 
výbornou, zdravou a osvěžující přílohou. A 
nemusí to být jen obligátní Šopský nebo Řecký 
salát. Můžete se rozmazlovat i méně tradičními 
chutěmi.

CAPRESE

Slavný italský salát caprese z rajčat, mozzarelly 
a bazalky je jednoduchý, takže ho hravě 
zvládnou i začátečníci. S pečivem stačí menším 
jedlíkůmk večeři, případně jako příloha k masu. 
Caprese hezky vypadá a po horkém dni osvěží.

Suroviny

1 ks rajčata
1 ks mozzarella
olivový olej
bazalka

Postup přípravy

Rajčata a mozzarelu nakrájíme na plátky a 
proložíme na talíř. Pokapeme olivovým olejem a 
posypeme bazalkou. Podáváme s pečivem.

TĚSTOVINOVÝ SALÁT SE SUŠENÝMI 
RAJČATY A ZELENINOU

Suroviny

300 g krátkých těstovin např. penne
6-7 sušených rajčat, jarní cibulka
6-7 cherry rajčátek
1/2 zelené okurky
paprika zelená + červená
tvrdý sýr na kostky,sůl, pepř
hoblinky parmazánu na posypání
čerstvá bazalka

Dresing:

šťáva z 1 celého citronu
1 lžíce rybí omáčky
3 lžíce sladké chilli omáčky
1-2 lžíce majonézy

Postup přípravy

Těstoviny uvařte ve vroucí vodě podle 
návodu. Uvařené propláchněte a nechte 
vychladnout. Zeleninu nakrájejte na kousky.
Na dresing si nachystejte skleničku s 
uzávěrem. Všechny přísady dejte do sklenice, 
uzavřete a pořádně promíchejte.
Těstoviny promíchejte se zeleninou, přidejte 
dresing a dochuťte. Salát dejte vychladit a 
podávejte.

KUCHTÍK RADÍ
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TVOŘÍME  DUŠÍ ..

    1. USPOŘÁDÁNÍ  4 PREZENTAČNÍCH SETKÁNÍ TVŮRCŮ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM      
        S JEJICH ZAJÍMAVOU  TVORBOU,  KTERÁ   VE  SPOJITOSTI  S  OSTATNÍMI  UMĚLCI 
        VYTVÁŘÍ  OJEDINĚLÉ  PROJEKTY.  CHCEME TATO SETKÁVÁNÍ  KOMPONOVAT 
        DO ZAJÍMAVÝCH MÍST NAŠEHO KRAJE A TÍM NABÍDNOUT ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI 
        HODNOTNÉ  KULTURNÍ VYŽITÍ.
    
                 HARMONOGRAM  A  MÍSTA  SETKÁNÍ:

                                                21. - 22. května 2022  -  Státní zámek ZÁKUPY
                                                                      
                                            14. - 19. června 2022  -  LIBEREC

                                                 5. listopadu  2022  -  SEMILY

                                                  3. prosince  2022  -  JABLONEC nad NISOU

   
   2. VE  SPOLUPRÁCI SE ZOO LIBEREC USKUTEČNIT JIŽ  XVII. ROČNÍK  CELOSTÁTNÍ  
        SOUTĚŽE O CENU MODRÉHO SLONA 2022.
        LETOŠNÍ ROČNÍK JE VYHLÁŠEN  V 10  KATEGORIÍCH PRO DĚTI A DOSPĚLÉ.

                     HARMONOGRAM :
 
                     14. - 19. června  2022  
                                    
                     A/  VÝSTAVNÍ PAVILON  ZOO LIBEREC  

                            -  TÝDENNÍ  PŘEHLÍDKA  A  VÝSTAVA  OCENĚNÝCH UMĚLECKÝCH 
                               DĚL A PRACÍ

                     B/  VELKÝ SÁL LIDOVÉ SADY ZOO LIBEREC

                            -  CELODENNÍ KULTURNÍ PROGRAM  SESTAVENÝ  Z  VYSTOUPENÍ 
                               OCENĚNÝCH  SOUBORŮ  A  JEDNOTLIVCŮ
                            -  VYHLÁŠENÍ  A  UDÍLENÍ  CEN  MODRÉHO  SLONA   SOUTĚŽE 
                               V JEDNOTLIVÝCH  KATEGORIÍCH

 
    

XIX. ROČNÍK  PROJEKTU  PRO  HANDICAPOVANÉ UMĚLCE  A  JEJICH  
PŘÁTELE TVOŘÍME DUŠÍ SE V ROCE 2022 ZAMĚŘÍ:

JEDNOTLIVÁ SETKÁNÍ PROJEKTU A JEJICH PARTNEŘI, JSOU PREZENTOVÁNI  
                                       NA INTERNETOVÝCH  PORTÁLECH: 

               www.czplk.cz  a  www.artefaktum-info.cz

2022
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I v letošním roce se naše redakce zaměří  na představování
zajímavých turistických cílů.

                                                                               Redakce 

CESTY ZA POZNÁNÍM
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Kutná Hora

Díky těžbě stříbra šlo ve středověku o jedno 
z nejvýznamnějších českých královských měst.
Její významná městská památková rezervace 
je zapsaná na seznamu světového kulturního 
dědictví UNESCO.

Ve středověku koncem 13. století poskytoval zdejší 
revír zhruba jednu třetinu produkce stříbra v Evropě.

Ve středověku se jednalo o jedno 
z nejvýznamnějších českých krá-
lovských měst. 

Narodil se  zde  archeolog Jan 
Erazim Vocel a dramatik Josef 
Kajetán Tyl



12

INFORMAČNÍ BULLETIN
CENTRA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ LIBERECKÉHO KRAJE o.p.s.

PŘEDSTAVUJEME TVORBU NAŠICH PŘÁTEL ZE SOUTĚŽE TVOŘIVOSTI
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MALÉ OHLÉDNUTÍ

iPro menší připomenutí  krásných  společných
okamžiků.
Děkujeme  všem  partnerům a soutěžícím  za 
podporu.
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POEZIE

VŽDY, KDYŽ NARODÍ SE DEN
KAŽDÉ RÁNO VYCHÁZÍME VEN
PĚŠKY, BUSEM, SNAD I LODÍ
A SE NAVRACÍME ZPĚT
TAK TO U NÁS CHODÍ
VE DVĚ, VE ČTYŘI NEBO V PĚT
KDYŽ MUSÍME, VYRÁŽÍME HNED
PŘINÁŠÍME SVĚTLO A VNĚJŠÍ SVĚT
A MOŽNÁ PRO NĚKOHO TOHO DNE
JEDINÝ JEN KVĚT

DEN CO DEN VŽDY K RÁNU
KDYŽ NOC OTEVŘE DENNÍ BRÁNU
VŽDY, KDYŽ NARODÍ SE DALŠÍ DEN
VYLÉTÁME Z HNÍZDA VEN

JSME JAK HEJNO KVÍČAL V KEŘI
JAK KLIDNÁ HLADINA, KDYŽ SE ZČEŘÍ,
JAK KDYŽ VLNY NA MOŘI
TU SVOU HLADINU POKOŘÍ
ROZPRCHNEME SE V KAŽDÝ SMĚR
NA JIH, ZÁPAD, VÝCHOD NA SEVER

KDE KRÁTKÉ JSOU I CHYTRÉ MOZKY,
KDE POTŘEBNÍ JSOU UŽ JEN V OUZKÝCH,
KDE LIDEM KONČÍ JEJICH SOUD,
VŠAK ONI ŽIJÍ STÁLE DOSUD
VŠUDE TAM JSME JAK LIDÍ SPOJKY
  CO OHRADY KÁCÍ
MEZI SVĚTEM A TĚMI
 JIMŽ POMALU SE TEN SVĚT ZTRÁCÍ

JSME JAK STOPUJÍCÍ PSI, 
KDYŽ VYBĚHNOU Z DOUPAT
KAŽDÝ SMĚREM K JINÉ VSI
SE JDE POMYSLNĚ TOULAT
JSME JAK POLETAVÍ PTÁCI
CO KAŽDODENNĚ VRACÍ
POTAŽMO I JAK POTULNÍ TI KEJKLÍŘI
CO ZAS A ZAS K POTŘEBNÝM VŽDY ZAMÍŘÍ
A I V JEJICH STÁLE JEŠTĚ SVĚT
PŘINÁŠÍME ASPOŇ NĚJAKÝ TEN KVĚT. 

Autor: Milan Brož, 
osobní asistent Centra pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s.


