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Centrum pro zdravotně post ižené 
Libereckého kraje poskytuje na svých 
pobočkách odborné sociální poradenství.

Osobám se zdravotním postižením a seniorům 
poskytneme radu a pomoc při řešení jejich 
nepříznivé sociální situace. Nejste si jisti, zda 
máte nárok na Příspěvek na péči, vysvětlíme 
Vám vše, co byste měli vědět, než si podáte 
žádost, jak bude probíhat šetření, jak máte 
postupovat v případě, že Vám nebude příspěvek 
přiznán.
Pomůžeme Vám při jednání na úřadě, případně 
napíšeme odvolání proti rozhodnutí.
Víte, co jsou to Mimořádné výhody ( průkazky 
TP, ZTP, ZTP/P ) a na co všechno máte jako 
osoba se zdravotním postižením nárok?
Víte, jaké jsou změny v důchodovém pojištění 
od 1. ledna 2010 ?
Můžete se na nás obrátit v případě, kdy nejste 
spokojeni s rozhodnutím Okresní správy 
sociálního zabezpečení ohledně přiznání 
invalidity. 
Poradenství Vám poskytneme na všech 
pobočkách Centra pro zdravotně postižené 
Libereckého kraje :
CZP Liberec, Jablonec nad Nisou, Semily a 
Česká Lípa.

                                                    Jaroslava Kubištová
                                                          terénní sociální pracovnice
                                                                          CZP Česká Lípa

Právnická poradna pro osoby se zdravotním 
postižením  a seniory.

Od měsíce března bude každou první středu v 
měsíci probíhat v zasedací místnosti Centra pro 
zdravotně postižené Libereckého kraje ,  v  ulici 
E.Floriánové 8, Jablonec  nad  Nisou, patro 2b. 
Právnická poradna pro osoby se zdravotním 
postižením a seniory.
První poradna bude 3. března 2010 od 13 do 15 
hodin. Do poradny je třeba se předem objednat v 
Centru pro zdravotně postižené, tel: 483 356 218
731 653 053 nebo 731 653 006.

www.super-pojisteni.cz
to nejlepší pojištění - ušetřete již dnes

Novinky :
- od 1. března 2010 pro Vás snížíme některé 
ceny povinného ručení až o 12%
- zavádíme pro Vás pojištění proti střetu se zvěří, 
k tomu navíc asistenční službu s rozšířením pro 
případ poruchy vozidla včetně zabouchnutí 
klíčů, vybití akumulátoru  aj.
Již nyní můžete sjednat SUPER výhodné 
povinné ručení 2010 :
Pro osoby s průkazem ZTP, ZTP/P ( tělesně a 
těžce zdravotně postižení, neslyšící aj ) další 
výrazná úspora na platbách za pojištění.

Příklad : 
Škoda Felicia 1,3 nyní za zvýhodněnou cenu od 
1. 280,-Kč
Škoda Octavia 1,9  již  od skvělých 2.656,-Kč.

Osoby s průkazem   ZTP  a  ZTP/P  mají k PR 
+ Asistenční služby ZDARMA  i v případě 
poruchy.
- příjezd asistenčního vozu, manipulace s 
vozidlem a jeho případná oprava
- odtah nepojízdného vozidla, jeho zajištění a 
uschování do 3 dnů
- náhradní vozidlo pro případy, že se Vaše 
vozidlo nepodaří opravit.

Kontaktujte nás : 775 190 712
kancelář :            555 301 036  
e-mail:                info@super-pojisteni.cz

mailto:info@super-pojisteni.cz
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Invalidní důchody - změny  od 1. 1.  2010

S novým rokem přišla i výrazná změna pojetí 
invalidních důchodů. Současný dvoustupňový 
systém invalidních důchodů ( částečný a plný  
invalidní důchod ) byl od 1. 1. 2010 nahrazen 
systémem třístupňovým ( invalidita I. - III.stupně)

Všechny současné invalidní důchody budou 
převedeny na nový systém !!!
Dle novely zákona č. 155/1995 Sb. o 
důchodovém zabezpečení, je pojištěnec 
invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě 
nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles 
jeho pracovní schopnosti nejméně o 35%.
Pokud pracovní schopnost poklesla :
a) nejméně o 35%, ale nejvíce o 49%, jedná se o 
invaliditu I. stupně,
b) nejméně o 50%, ale nejvíce o 69%, jedná se o 
invaliditu II. stupně,
c) nejméně o 70%, jedná se o invaliditu III. 
stupně.
Pro zjednodušenou představu - současné ČID 
budou převedeny na invaliditu I. a II. stupně, PID 
na invaliditu III. stupně. Při bližším pohledu je 
však patrné, že se celkově zvýšila spodní 
hranice pro nárok na ID z 33% na 35% ( někteří o 
nárok na ID přijdou ). Jednotlivé stupně také 
přesně neodpovídají současnému rozdělení ČID
( 33-65% ) a PID ( 66% a více ). Může tedy dojít i k 
zařazení do nižšího stupně invalidity, než 
splňujete nyní.
Pro nárok na výplatu důchodu je nutné získat 
stanovenou dobu důchodového pojištění.

Potřebná doba pojištění pro nárok na 
invalidní důchod činí u pojištěnce ve věku :
a) do 20 let méně než jeden rok
b) od 20 let do 22 let jeden rok
c) od 22 let do 24 let dva roky
d) od 24 let do 26 let tři roky
e) od 26 let do 28 let čtyři roky
f ) nad 28 let pět roků z posledních deseti let před 
vznikem invalidity.
Nově je stanovena podmínka pro osoby, u  
nichž invalidita nastala po 38. roku. Zde je 
potřebná doba pojištění 10 roků za 
posledních 20 let před vznikem invalidity.

Finanční výše invalidního důchodu bude 
stanovena následujícím způsobem :
důchod bude nadále tvořit pevná výměra, jejíž výše 
činí v současné době 2 170 Kč, a procentní 
výměra, která činí za každý celý rok doby pojištění 
měsíčně

a) 0,5 % výpočtového základu u invalidity I. stupně,
b) 0,75 % výpočtového základu u invalidity II. 
stupně,
c) 1,5 % výpočtového základu u inavlidity III. 
stupně.

Takto bude vypočítávána výše invalidního 
důchodu od 1. 1. 2010.

Pokud však dojde k tomu, že stávající částečný 
invalidní  důchodce  bude  posouzen jako  invalida 
I. stupně, zůstane výše důchodu zachována 
( nedojde k poklesu ).

Pokud jde o plné invalidní důchody, zde může dojít 
ke snížení na částku odpovídající I. nebo II. stupni 
invalidity až od 13. splátky tohoto důchodu 
splatného.

Očkování proti prasečí chřipce

Vážení přátelé,
dne 18. ledna mi sdělil pan MUDr. Michael Vít, 
náměstek ministryně zdravotnictví a hlavní 
hygienik, odpověď na můj podnět ve věci
rozšíření zdravotních skupin osob se zdravotním 
postižením proti chřipce, způsobené virem 
Pandemic (H1N1) 2009. Usnesením vlády č. 48  ze 
dne 11. ledna 2010 bylo očkování proti tzv. prasečí 
chřipce rozšířeno o další skupiny osob se 
zdravotním postižením, a to především osob s 
n e u r o m u s k u l á r n í m  o n e m o c n ě n í m .  
To znamená, že se jedná o zdravotní postižení 
svalová a nervová. Očkování je i nadále 
dobrovolné. Pokud někdo z Vás bude chtít být 
očkován, stačí, aby požádal svého ošetřujícího 
lékaře, aby mu vystavil žádanku na toto očkování a 
to s odvoláním na výše uvedené usnesení vlády. S 
touto žádankou se potom dostaví do očkovacího 
centra, kde bude očkován. Všechna očkovací 
c e n t r a  b y  m ě l a  b ý t  b e z b a r i é r o v á .

S pozdravem
Václav Krása
předseda NRZP ČR
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Dřevospol, partner pro vybavování 
objektů

Lůžka k pronájmu

Podmínky pronájmu lůžek

Součástí nabídky našich služeb je pronájem 
lůžek. Je to vhodná příležitost ke zpříjemnění 
nuceného pobytu na lůžku v případě náhlých 
zdravotních problémů. Pronájmem lůžek si také 
můžete usnadnit domácí péči o staré lidi a 
seniory, případně péči o osoby dlouhodobě 
nemocné nebo osoby s trvalým zdravotním 
postižením, které jsou v domácím ošetřování.

Služba je vhodná i pro zařízení, která nedisponují 
finančními prostředky na nákup nových lůžek, či 
lůžka tohoto typu potřebují pouze ve zvláštních 
případech. Můžou tak jednorázově rozšířit svoje 
služby bez toho, aby poté řešili problém, co s 
lůžkem, které již nepotřebují.

Lůžka určená k pronájmu

•  pečovatelské lůžko DALI

Cena pronájmu lůžek

• nájemné za 1 týden používání pečovatelského       
    lůžka činí 750,- Kč

•  měsíční nájemné pečovatelského lůžka činí
    1 950,- Kč 

•  nájemné za 3 měsíce užívání pečovatelského 
   lůžka činí  5 400,- Kč

Obchodní podmínky

Podrobné obchodní podmínky jsou obsaženy ve 
smlouvě o pronájmu, o kterou si můžete zažádat 
v kontaktním formuláři nebo na níže uvedených 
spojeních.
Pro více informací volejte :  602 513 026  nebo 
pište na :  cvrkova@drevospol.cz

Matrace 
Nezbytnou součástí lůžka je samozřejmě i 
matrace. K pronajímanému lůžku Vám nabízíme 
2 typy matrací, které jsou rozděleny dle způsobu 
a délky používání.

Pro krátkodobé intenzivní použití je vhodná 
matrace  N2538. Nejedná se o matraci 
zabraňující vzniku antidekubitů a je vhodná 
pouze ke krátkodobému použití.

Pokud lůžko potřebujete na delší časový úsek, 
doporučujeme Vám matraci Bohemia Lux. Její 
úprava zabraňuje vzniku antidekubitů I. a II. 
stupně a je tedy vhodná k dlouhodobému 
užívání.

V naší nabídce nechybí ani  aktivní 
antidekubitní matrace, které se používají při 
nejzávažnějších případech.

Matrace z hygienických důvodů nepůjčujeme.

Naše služby

  •  lůžko si můžeme pronajmout na dobu určitou
     či neurčitou a ponechat si ho na období dnů  i
     měsíců

  •  v případě vašeho zájmu dovezeme lůžko až k 
      Vám

  •  proškolíme Vás o bezpečném užívání lůžka a
      jeho údržbě

  •  po skončení smluvené lhůty si od Vás lůžko, v
     případě zájmu, odvezeme zpět 

  •  o pronájmu s Vámi vždy sepíšeme smlouvu

Adresa : Dřevospol, spol. s  r. o.
              Obránců míru 95
              Březnice
              262 72
              www.drevospol.cz

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

NABÍDKA

mailto:cvrkova@drevospol.cz
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V PŘÍPADĚ DISKRIMINACE SE LIDÉ MOHOU 
OBRACET NA OMBUDSMANA

V souvislosti s novou pravomocí, která mu byla 
udělena k 1. prosinci 2009  antidiskriminačním 
zákonem, vyzval veřejný ochránce práv 
neziskovky ke spolupráci. Jde o systémové 
potírání diskriminace: zejména o poskytování právní 
pomoci obětem diskriminace a výzkumnou činnost. 
Prvá schůzka se zástupci neziskovek se uskutečnila 
zkraje prosince 2009. Lidé, kteří se cítí být 
diskriminováni, se mohou s podněty a stížnostmi 
obracet na pověřeného pracovníka Kanceláře 
veřejného ochránce práv : 
tím je Michal Čermák na e-mailové adrese :
                                cermak@ochrance.cz  
nebo na telefonu:     542 542 389.

PRÁVNÍ PORADENSTVÍ PRO ŽIVOT SE 
ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Ocitli jste se v komplikované situaci a 
potřebujete poradit?
Nejste  si  jisti  složitým výkladem zákona?
Spadá váš dotaz do oblasti života se 
zdravotním postižením?
Poradna pro život s postižením rozlišuje v rámci 
projektu S Ligou proti diskriminaci nabídku 
svých služeb. Využi j te nově právní 
poradenství v oblastech života se 
zdravotním postižením.

V sídle poradny je nyní každé  úterý: 
 od 10 do 16h na bezplatné lince 800 100 250 k 
dispozici právník, který vám pomůže řešit 
komplikovanější případy z oblasti života se 
zdravotním postižením. Svůj dotaz můžete 
napsat také na e-mail:     
nebo do internetové poradny na 
www.ligavozic.cz/poradna. Dotaz bude 
předán právníkovi a zodpovězen do tří 
pracovních dnů. 
Pomoc nabízíme v těchto oblastech :
- náhrady škody v důsledku pracovních 
úrazů či nemocí z povolání
- komplikovanější nároky či složité souběhy 
dávek pro zdravotně postižené,
- pracovněprávní vztahy v návaznosti na 
vaše zdravotní postižení, 
- reklamace kompenzačních pomůcek a 
další..
Co neposkytujeme?
Neposkytujeme právní poradenství mimo 
oblast života se zdravotním postižením.
( tzn. neřešíme exekuce, rozvody, daňové 
poradenství a jiné ).  
                                                Lucie Marková                                           

poradna@ligavozic.cz

CO JE TO CHRÁNĚNÉ PRACOVNÍ MÍSTO?

Chráněné pracovní místo je pracovní místo,které 
vytvořil zaměstnavatel pro osobu se zdravotním 
postižením, a to na základě písemné dohody s 
úřadem práce. Na vytvoření takového místa může 
úřad práce poskytnout zaměstnavateli příspěvek. 
Takové chráněné pracovní místo musí být v provozu 
po dobu nejméně dvou let.

KOLIK SI MŮŽE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝ 
VYDĚLAT, ABY NEPŘIŠEL O DŮCHOD?

Délka trvání pracovního poměru ani výše výdělku 
zaměstnance se zdravotním postižením  není nijak 
omezována. Invalidní důchod není z důvodu 
vlastního výdělku nijak krácen.

MŮŽE ČLOVĚK S PLNÝM INVALIDNÍM 
DŮCHODEM PRACOVAT NA PLNÝ 
ÚVAZEK?

K posouzení, zda konkrétní práce na plný 
pracovní úvazek je vhodná pro konkrétního 
člověka, ať zdravého nebo invalidního, je 
kompetentní lékař závodní preventivní péče.

mailto:poradna@ligavozic.cz
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 Jak zaplatit celodenní osobní asistenci?

Díky zákonu o sociálních službách už nemusí 
těžce zdravotně postižení lidé žít v ústavech. 
Příspěvek na péči pro ně znamená téměř 
normální život. Určitě?
Veškeré samoobslužné činnosti za ně provede 
osobní asistent. Skutečností však zůstává, že 
ztrácíme pocit soukromí a získáváme nepříjemný 
pocit závislosti. Je však třeba si srovnat, že vždy 
je něco za něco. 

VZPOMÍNKA NA SEMILSKÉ IMPULZY 2009

Dne 3. října 2009 jsem se zúčastnila zájezdu na 
Semilské impulzy. Po zkušenostech z minulosti jsme 
se těšily - já i moje sedmiletá vnučka. Akce nás 
nezklamala. Obdivovala jsem velmi, jednak 
organizaci, která si jistě vyžádala spoustu úsilí lidí, 
kteří se snaží něco udělat pro ty, co neměli to štěstí být 
zdraví. Byl zde připravený pestrý kulturní program, 
např. mažoretky, hraná pohádka, děti měly možnost 
něco samy vytvořit. Obdivovala jsem i výrobky 
postižených, které se tu nabízely k prodeji a které si po 
pravdě ten obdiv zasloužily. Něco z těch krásných 
jsem si zakoupila i já a sice obrázky pro dcery a pro 
vnoučata. Celou akcí jsem  byla opravdu nadšená. 
Těšila jsem se i z nákupu,  ale moje radost netrvala 
dlouho, protože zakoupené a pečlivě zabalené dárky 
mi někdo ukradl. Na nové jsem už neměla peníze. A 
tak mi krásný dojem z dobře připravené akce trochu 
zhořkl. Nejhorší není ztráta peněz, horší je zklamání z 
toho, že i na takovéto akci se najdou lidé, kteří dokáží 
svým chováním pokazit i ten nejkrásnější dojem. 
                                                                 Lída Hovorková
                                                                 STP Mo3 Jablonec n. N.

DOBRÝ  DUCH  PANELÁKU

Není to tak dávno, kdy jsem byla na asistenci u dvou 
klientů, kteří bydlí ve stejném panelovém domě. U 
jedněch byl na stole domácí koláč, který jim chvilku 
před mým příchodem přinesl jejich soused. Druzí mi 
vyprávěli, že u nich v domě žije 
„ dobrý duch „ . Je to jejich soused, který žije sám a 
stará se o potřebné, které má okolo sebe. Vymýšlí 
různé zlepšováky, aby se nemuseli třeba tolik 
namáhat se stěhováním nábytku. Po chvilce mi došlo, 
že v obou domácnostech mluví o jednom a tom 
samém člověku. Vyprávěli mi o něm, že jednou slyšel 
ránu v bytě nad sebou a protože má od jejich bytu 
klíče, šel se tam hned podívat. Našel tam sousedku, 
jak leží v kaluži krve. Tím, že jí zavolal lékaře, jí možná 
zachránil život. Když napadl sníh, tento „ dobrý duch „ 
popadl brzy ráno  koště a lopatu a i když neměl službu, 
sníh uklidil. 
„ Až ten tady nebude, co budeme dělat?” povzdychla si 
paní, která mi celý příběh vyprávěla. Poslouchala 
jsem ji jako u vytržení a nestačila žasnout. Přemýšlela 
jsem, proč to ten člověk vlastně dělá? Vyplatí se vůbec 
někomu nezištně pomáhat? A v dnešní době? A proč, 
když z toho nic nemáte? Myslím, že se to dá vidět i  z 
jiného úhlu pohledu: Tento „ dobrý duch  paneláku” za 
své skutky nedostane zaplaceno, ale jistě ho ty skutky 
zahřejí někde u srdíčka. A to je někdy mnohem víc, než 
finanční odměna. Nevěříte? Nedávno jsem měla 
mizernou náladu. Nakupovala jsem v potravinách a 
měla jsem plný nákupní vozík. Za mnou stála nervózní 
stará dáma, která měla ve svém vozíku jen něco málo.
Pustila jsem ji před sebe - a nemilá dáma se náhle 
proměnila v usměvavou příjemnou paní, děkovala a 
vysvětlovala, že spěchá na autobus...Moje nálada už 
nebyla tak mizerná...
Nejsme zde proto, abychom se stávali více lidmi?
Přeji všem čtenářům Sdruženáčku, ať i vás hřeje v 
srdci vědomí, že jste někomu udělali třeba jen 
nepatrnou radost...

                                                               Bohumila Sladká 
                                                                             Jablonec nad N.

Sice nemám soukromí, ale jsou zajištěny mé 
základní potřeby v mnou vybraném prostředí. Je 
ze mne zkrátka velký šéf.
A teď několik čísel :
Příspěvek na péči pro těžce postiženého člověka 
ve IV. stupni závislosti ( který pobírá asi 25 tisíc 
osob ) činí podle novely  zákona  celkem
12 000 Kč. Péči potřebují 24 hodin denně. Pokud 
budu osobnímu asistentovi platit pouhých 50 Kč 
na hodinu,měsíčně zaplatím cca 36 000 Kč. Od 
státu získám příspěvek 12 000 Kč, musím tedy 
někde získat zbývajících 24 000 Kč. Jako těžce 
zdravotně postižená mohu pracovat například v 
chráněné pracovní dílně. Zde však celou částku 
nevydělám. Zákoník práce mi ovšem umožňuje 
mít několik  pracovních úvazků ( neřešme, že mi 
to neumožňuje můj zdravotní stav ). Klesá však 
pravděpodobnost, že mě zaměstná někdo další, 
protože podle §78 zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, získá příspěvek na zaměstnání 
mé osoby pouze jeden, a to první zaměstnavatel. 
A teď , babo , nebo spíše česká legislativo , raď !!!
               
                    Článek k zamyšlení jsme převzali z časopisu Roska

NÁZORY - POSTŘEHY
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INFORMACE PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM 
POSTIŽENÍM V OBLASTI ZAMĚSTNANOSTI

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 
se řídí zákonem č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 
Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů 
upravuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

- Rovné zacházení a zákaz diskriminace při 
uplatňování práva na zaměstnání
Při uplatňování práva na zaměstnání osobou se 
zdravotním postižením je zakázána jakákoliv 
forma přímé i nepřímé diskriminace. Za 
diskriminaci není považován stav, kdy povaha 
zaměstnání neumožňuje uplatnění osoby se 
zdravotním postižením.

- Pokud nesplňujete požadavky zaměstnavatele na 
nabízenou pracovní pozici ( potřebné vzdělání, 
kvalifikace, fyzické předpoklady ), je to důvod pro 
nepřijetí do zaměstnání a není to diskriminace.

- Svobodná volba osoby se zdravotním 
postižením z hlediska uplatnění na volném 
nebo chráněném trhu práce
Každá osoba se zdravotním postižením má 
právo se rozhodnout, zda se bude ucházet o 
pracovní uplatnění na volném nebo chráněném 
trhu práce.

- Volným trhem práce lze nazvat takové prostředí 
zaměstnavatele, u něhož z hlediska počtu 
zaměstnanců nepřevažují osoby se zdravotním 
postižením. Za chráněný trh práce jsou považovány 
chráněné pracovní dílny - 
( zaměstnávají více než 60% osob se zdravotním 
postižením ) a pracovní místa u zaměstnavatelů 
zaměstnávajících více než 50% osob se zdravotním 
postižením.

-  Kdo je osobou se zdravotním postižením ?

Za osobu se zdravotním postižením je pro účely 
zaměstnanosti považován ten, kdo je na základě 
rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení plně 
nebo částečně invalidní, nebo je na základě 
rozhodnutí úřadu práce osobou zdravotně 
znevýhodněnou.

-  Nástroje  a  opat ření  na podporu 
zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Se žádostí o pomoc při zprostředkování 
pracovního uplatnění je vhodné se obrátit na 
místně příslušný úřad práce ( dle bydliště osoby 
se zdravotním postižením ). Po zařazení do 
jednotlivých podpůrných programů není nutné, 
aby byla tato osoba evidována jako uchazeč o 
zaměstnání. 

Pracovní rehabilitace
Pracovní rehabilitace slouží k získání a udržení 
vhodného pracovního místa. Má na ni právo 
každá osoba se zdravotním postižením, pokud o 
ni požádá úřad práce místně příslušný podle 
jejího bydliště. Na pracovní rehabilitaci mohou 
být na základě doporučení ošetřujícího lékaře 
zařazeny i fyzické osoby,které jsou uznány za 
dočasně neschopné práce. V souvislosti se 
zdravotním stavem osoby se zdravotním 
postižením se zvolí některá z forem pracovní 
rehabilitace, např. poradenství, příprava na 
budouc í  povo lán í ,  p ř íp rava  k  p rác i ,  
specializované rekvalifikační kurzy apod.  
Příprava k práci může být prováděna i s podporou 
asistenta.

- Pracovní rehabilitace je jedním ze základních 
nástrojů pomoci pro nalezení vhodného zaměstnání. 
Ve spolupráci se žadatelem je úřadem práce 
sestaven individuální plán pracovní rehabilitace tak, 
aby pomoc byla cílená podle jeho potřeb. Naplnění 
tohoto cíle předpokládá aktivní spolupráci ze strany 
žadatele.

- Výhody  pro  zaměstnavatele, pokud 
zaměstná osobu se zdravotním postižením

Zaměstnavatel může od úřadu práce získat 
příspěvek na vytvoření chráněného pracovního 
místa, na vytvoření chráněné pracovní dílny a 
také případně na částečnou úhradu jejich 
provozních nákladů. Maximální výše příspěvků je 
stanovena zákonem o zaměstnanosti a její 
konkrétní výše v jednotlivých případech závisí na 
situaci na trhu práce v daném regionu. 
                           
                                                            Pokračování v dalším čísle.
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POKUD SE VÁM PODAŘÍ UHÁDNOUT VŠECH ŠEST ZAJÍMAVÝCH OBJEKTŮ  LIBERECKÉHO KRAJE
UVEŘEJNĚNÝCH V JEDNOTLIVÝCH ČÍSLECH  BĚHEM ROKU 2010, MÁTE MOŽNOST ZASLAT DO 30.11.2010 
NÁZVY  SOUTĚŽNÍCH OBJEKTŮ A SVOJI KONTAKTNÍ ADRESU NA  ADRESU NAŠÍ  REDAKCE.
VAŠE ODPOVĚĎ BUDE ZAŘAZENA V PROSINCI 2010 DO SLOSOVÁNÍ O VĚCNÉ CENY, KTERÉ VĚNUJE CZP LK. 
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Sloní kameny

     Pokud pojedeme na Liberec z České Lípy, tak po
levé  straně  za   obcí  Rynoltice  jsou  vidět  tvarově 
zajímavé skalní útvary. 
Svoje přízvisko po slonech  dostali kvůli  podobnosti 
s těmito chobotnatci. Jejich zaoblené tvary skutečně 
připomínají sloní  hřbety. Tato unikátní  skupina  skal 
vznikla zvětráváním křídových pískovců. Působením 
vody,  větru  a  střídáním  teplot  došlo k  ohlazování 
a obrušování povrchu horniny. 

NAŠE HÁDANKA

- objekt se nachází
  v našem regionu.
  Uhodli jste ?

č.2
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Jarní   únava
Diagnóza jarní únava neexistuje a přesto všichni 
dobře víme, oč se jedná. Jak vypadá člověk 21. 
století v polovině měsíce března? Jeho tělo je 
pravděpodobně oslabeno prodělanou , v 
lepším případě jen rýmou, kašlem, nachlazením .. . 
Ženy trpí jarní únavou čtyřikrát častěji než muži, 
zvlášť odolní jedinci ji nikdy nezažijí. 

Příčinou je bezesporu dlouhodobá absence 
přirozeného tepla a slunce. Člověk reaguje na světlo 
velmi citlivě. Pokud se zkrátí doba slunečního svitu, 
mohou se u někoho objevit sezónní . Když 
se konečně začne den prodlužovat a světla začne 
přibývat, lidské tělo zareaguje zvýšenou spotřebou 
vitamínů. Jejich nedostatek může být způsoben i 
prodělaným infekčním onemocněním. Z uvedeného 
vyplývá že je třeba se postavit čelem čtyřem 
soupeřům: špatné náladě, nedostatku slunce, 
nedostatku vitamínů a vyčerpanosti. Na škodu 
není ani postarat se o posílení obranyschopnosti 
organismu.
Pokud trvá nepříznivý zdravotní stav delší dobu, 
může se jednat o počínající vážné onemocnění, 
nebo o chronický . Pak je 
samozřejmě nutné vyhledat lékaře.

Boj s nedostatkem vitaminů

Rozhodující vliv na překonání jarní únavy má

Boj s nedostatkem slunce

Stačí víkend na horách, v lepší případě několik dní 
dovolené s dostatečným pohybem na čerstvém 
vzduchu.

Boj s únavou
K osvěžení unaveného těla i mysli poslouží ovocné 
čaje, lze doporučit například čaj šípkový, nebo  
kombinovaný s ibiškem, čaj zelený nebo čaj maté. 
První z nich je všeobecně známa - kofein. 
Nemusíme se ale omezovat pouze na kávu. Druhý 
zaháněč únavy se jmenuje guarana. Jedná se o 
jihoamerickou liánu, z jejíchž plodů se získává 
přírodní látka guaranin. Účinnost ve srovnání s 
kofeinem obsaženým v kávě je dvaapůlkrát vyšší, 
navíc bez vedlejších projevů.

chřipkou

deprese

únavový syndrom

 
vitamín C.

šípek

Dobrá rada závěrem

Zaručený recept nejen proti jarní únavě, ale proti 
nemocem zní: jíst stravu bohatou na vitamíny, hodně 
pít, omezit kouření a nadměrné pití 
sportovat, otužovat se, naučit se odpočívat, 
nepřehánět to s léky. Jeden kvalitní multivitaminový 
přípravek s přídavkem některé z uvedených 
účinných látek bohatě postačí. 

Očistnou kúru

Vždy na jaře a na podzim se doporučuje provádět 
očistnou kúru, která nás zbaví všech škodlivých 
látek, které se v našem těle vytvořily. Velmi účinná je 
kúra kopřivová. Po dobu 3 týdnů pijete denně asi 0,5 
l kopřivového čaje. K tomu provádíte koupele. Jeden 
večer nohou, druhý večer rukou. Jeden den v týdnu 
všechny aplikace vynecháte. (Herbář léčivých 
rostlin, autoři Janča, Zentrich). Pokud z nějakých 
příčin nemáte rádi bylinné čaje, lze pročištění 
organismu provést pomocí kapslí YUCCA.  je 
vždy zelená rostlina, vyskytující se původně ve 
Spojených státech, Mexiku a na Karibských 
ostrovech. Její výtažek obsahuje mnohé  
saponiny, chlorofyl, antioxidanty a jiné účinné látky. 
Juka působí na lidský organismus mnoha způsoby, 
ale nejdůležitějším jejím vlivem je, že tělo doslova 
detoxikuje (čistí). Mezitím, co napomáhá 
dokonalému vstřebávání výživných látek, zlepšuje 
trávení, posiluje a reguluje procesy vylučování. 

(kyselina askorbová) si lidské tělo neumí samo 
vyrobit, je odkázáno na jeho příjem z potravy. Denní 
potřeba člověka je poměrně velká, 80-100mg, v

 
organismus rychle spotřebovává. Také acylpyrin 
může urychlit vylučování vitaminu C z těla. Obsahují 
ho hlavně citrusové plody, kiwi, šípky, černý rybíz, 
jahody, zelená a listová zelenina, brokolice, zelená 
paprika, květák, brambory. Přírodní a syntetický 
vitamín C jsou si naprosto rovnocenné. Ničí se 
vysokou teplotou a světlem. Vitamín C se v těle 
nehromadí, při vyšším příjmu se rychle vylučuje 
močí. Proto se dnes dává přednost kapslím s 
prodlouženým účinkem, z nichž se vitamin C 
uvolňuje 8 - 12 hodin (CETEBE, CELASKON 
EFFECT).

alkoholu, 

Juka

enzymy,

Vitamin C -

 
těhotenství 150mg. Ve stresových podmínkách jej
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