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PRANOSTIKA-KVĚTEN


Studený máj - v stodole ráj.



Až přijde máj, vyženeme kozy v háj.



Deštivý květen - žíznivý říjen.



Na mokrý květen přichází suchý červen.



Jestli v máji neprší, červen to dovrší.



Když máj vláhy nedá, červen se předá.



V květnu věrtel dešťa - hrstka bláta.



Když se v máji blýská, sedlák si výská.



V máji hřímoty nedělají trampoty.



Máj a září jsou branami léta.



Je-li už máj zahradníkem, není stodol milovníkem.



Je-li květen chladný, rok nebude hladný.



Kdo se v máji ožení, přivodí si soužení.



Chladno a večerní mlhy v máji, hojnost ovoce a sena dají.



V máji vlhko, chladno - bude vína na dno.



Je-li v květnu večer tráva zarosena, hojně bude vína, hojně sena.



Májová vlažička - naroste travička; májový deštíček - poroste chlebíček.



Filipa Jakuba déšť - to zlá zvěst (1.5.)



Filipa Jakuba mráz - to obilí plný klas.



První květen deštivý - polím a loukám škodlivý.



Je-li o dni svatého Floriana veliký vítr, jest toho roku mnoho ohňů.



Déšť na Mamerta, Serváce a Bonifáce - prší pak celé léto (11.5.)



Pankrác, Servác, Bonifác - studení bratři, přinesou chladna, jak se patří.



Tři ledoví byli svatí, ale často jsou nejvíce proklatí.



Čas ledových mužů a svaté Žofie bez deště nemine (15.5.)



Svatá Žofie políčka často zalije.



Svatá Žofie prosa zasije a vína upije.



Svatý Jan z Nepomuku natahuje k létu ruku (16.5.)



Když na Urbana prší, bude hodně myší (25.5.)



Pohoda na Urbana - pro sedláka vyhraná.



Urban bývá studený pán.



Má-li Filip hromy v průvodu, značí to brzký déšť a úrodu (26.5.)



Na svatého Filipa tráva už rozkvétá.



Prší-li o svatém Duše, bývá po něm málo suše.



Len vysetý posledního května se dobře zvede, protože Petruška ráda přede.(Připravil Michal ERBEN)

CO SE NÁM POVEDLO
Ve dnech 7. -10.4.2014 proběhla v prostorách Komunitního centra v České Lípě JARNÍ VÝSTAVA PRACÍ
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH A SENIORŮ. Své práce zde vystavovali jednotlivci i kolektivy, k vidění i ke koupi
byla keramika, pletené a háčkované věci(čepice,ponožky, pouzdra na mobil),výrobky z proutí i papírového pedigu,
perníky, bezlepkové pečivo, nejrůznější věnečky, závěsy, zapichovátka, ručně vyráběná mýdla, malované kameny,
stromečky štěstí a spousta dalších krásných výrobků,Výstavu shlédlo 325 návštěvníků. Součástí výstavy byla i
soutěž O NEJORIGINÁLNĚJŠÍ POMLÁZKU a další motivy. Soutěž hodnotilo 202 návštěvníků a svými hlasy určili
následující pořadí:
KOLEKTIVY- DOSPĚLÍ
1.místo- Domov Sluneční dvůr Jestřebí-košíček s kohoutkem
2.místo- Domov pro seniory Doksy- mazanec s pomlázkou
3 místo- Denní stacionář Hradecká ul. Č. Lípa-ovečka,beránek(svíčky)+ ošatka
4.místo- Domov pro seniory Doksy- pomlázka

KOLEKTIVY-DĚTI
1.místo – II. S. Jižní ul. Česká Lípa-pomlázka
2.místo – VII.S.Jižní ul.Česká Lípa-pomlázka
3.místo- II.S. Jižní ul. Česká Lípa-kohoutek,slepička,pomlázka
4.místo- 8.A Moskevská ul. Česká Lípa-pomlázka
5.místo-III.S Moskevská ul. Česká Lípa-pomlázka-kostkovaná látka
6.místo- I.S. Jižní ul.Česká Lípa-pomlázka s vajíčky
7.místo-6 S Moskevská ul. Česká Lípa-pomlázka

8.místo- Moskevská ul. Česká Lípa-pomlázka
9.místo-Moskevská ul.Česká Lípa-pomlázka
10.místo- V.S. Moskevská Česká Lípa-pomlázka-hnědý papír

JEDNOTLIVCI-Děti
1.místo-Míša KAŇKOVSKÁ-PrŠ Moskevská Česká Lípa-pomlázka z dřevěných špalíčků
2.místo-Simona CINOVÁ- PrŠ Moskevská Česká Lípa-pomlázka ze skořápek buráků
3.místo-Lukáš KOŽELUH-- PrŠ Moskevská Česká Lípa-pomlázka z bukvic
4.místo-Karolína DOLEŽALOVÁ- PrŠ Moskevská Česká Lípa-pomlázka-kombinace papír,sádra
5.místo-Martin STRAKA- PrŠ Moskevská Česká Lípa-pomlázka bílý polystyrén
6.místo-Lukáš BÁRTA- PrŠ Moskevská Česká Lípa-pomlázka zelený polystyrén
7.místo-Ondřej MYŠIČKA- PrŠ Moskevská Česká Lípa-pomlázka ze skořápek vlašských ořechů
8.místo-Spec.škola Jižní Česká Lípa-pomlázka z rozstříhané krabice
9.Místo-Luboš MIRKO- PrŠ Moskevská Česká Lípa-pomlázka zelený filc

JEDNOTLIVCI-Dospělí
1.místo- Jaroslava ŠIŠKOVÁ-Doksy- perníkový dvorek
2.místo-Jaroslava HANZLÍKOVÁ-MO TP Česká Lípa-zavírací košík ve tvaru slepice(z papírového pedigu)
s vajíčky
3.místo-Zdena PÚCHOVSKÁ, Jaroslava SULKOVÁ-ZO SPCCH Česká Lípa-Krásné perníkové velikonoce
4.místo –Jana BURIÁNKOVÁ,Helena MUDRUŇKOVÁ-ZO SPCCH Česká Lípa-pomlázka
5.místo- Miluše DUŠKOVÁ- MO TP Česká Lípa-košík zajíc+pomlázka(papírový pedig)
6.místo-Radka ONDRUŠKOVÁ-MO TP Česká Lípa-mramorové velikonoční mýdlo Excentrik
7.místo-Vlasta ŠKOLOVÁ-ZO SPCCH Česká Lípa-háčkovaný medvídek
8.místo-Jaroslava HANZLÍKOVÁ-MO TP Česká Lípa-pomlázka z papírového pedigu
9.místo-Naděžda SVOBODOVÁ-Turnov-zajíc z papírového pedigu
10.místo-Jana BURIÁNKOVÁ-ZO SPCCH Česká Lípa-velikonoční košíček
11.místo-Vlasta ŠKOLOVÁ-ZO SPCCH Česká Lípa-háčkovaný hroch
12.místo-Stanislava BAROCHOVÁ-MO TP Česká Lípa- velikonoční kuřátko
13.místo-Petr BERGMANN-MO TP Česká Lípa-velikonoční závěs
14.místo-Naděžda SVOBODOVÁ-Turnov-košíček-zajíc z papírového pedigu

NEJORIGINÁLNĚJŠÍ POMLÁZKY
Lukáš KOŽELUH-PrŠ Moskevská ul. Česká Lípa
Jana BURIÁNKOVÁ,Helena MUDRUŇKOVÁ-ZO SPCCH Česká Lípa
Domov pro seniory Doksy

10.ročník DNE DĚTÍ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. pořádá ve spolupráci s MO TP Česká Lípa, ZO SPCCH
Česká Lípa 10.ročník Dne dětí se zdravotním postižením dne 6.června 2014 v prostorách RS Termit
Doksy. Začátek v 9,30 hod. Pro účastníky z České Lípy bude připraven autobus. Vedle sportovních
soutěží je připraven i doprovodný program- tradiční opékání buřtů, dále pak vystoupení skupiny DONÁŠ
Liberec- ukázky canisterapie, práce ve výtvarné dílně s výtvarnicí Janou Eichlerovou. O záštitu byli
požádáni:. Mgr.Petr TULPA-radní Krajského úřadu Libereckého kraje, Ing.Karel KAPOUN-senátor ČR a
místostarosta Města Doksy, Mgr. Hana MOUDRÁ,starostka Města Česká Lípa, Ing. Eva BUREŠOVÁ,
starostka Města Doksy,Ing.Jaromír KOHLÍČEK,CSc,-poslanec Evropského parlamentu,,Václav
VĚTROVEC-OV KSČM Česká Lípa, Heinrich HEUCHEL-Plant manager IAC Nové Zákupy.
Přihlášky a podrobnosti E. Zemanová(723594459)

ZPRÁVY Z NRZP
„Vážení přátelé,
posílám Vám informace z jednání u paní ministryně M. Marksové k problematice průkazů OZP a příspěvku na péči
(PnP). Tato jednání se uskutečnila ve dnech 11. 4. a 22. 4. 2014. Bohužel druhého jednání se již paní ministryně
nemohla účastnit. MPSV ČR používá pro průkazy OZP ještě dřívější název, a to průkaz mimořádných výhod.
Na obou jednáních bylo pozitivní to, že ministerstvo přistoupilo na podnět NRZP ČR ve věci výměny průkazu OZP.
Tato výměna musí být provedena k 31. 12. 2015, ale nebude probíhat tak, že budou osoby, které mají průkaz
přiznaný trvale nebo na dlouhou dobu, zvány k novému posouzení nároku na tyto průkazy. Ze zákona budou
muset být nově posouzeny pouze ty osoby, kterým byly průkazy přiznány v letech 2012 a 2013 podle tehdy platné
zákonné úpravy. V těchto dvou letech se posuzoval nárok na průkaz společně s posuzováním nároku na PnP.
Těchto lidí je asi 40 tisíc a budou muset být nově posouzeni. K tomu, aby došlo k prosté výměně průkazu je však
nezbytné změnit zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.
Poněkud složitější je situace u příspěvku na péči. MPSV ČR nepředpokládá systémovou změnu v posuzování míry
soběstačnosti. U paní ministryně se 11. 4. hovořilo o tom, že míru závislosti by již neposuzovali posudkoví lékaři,
ale posuzování by bylo na základě lékařské zprávy ošetřujícího lékaře a sociálního šetření. Bohužel tato
skutečnost se již v zápisech neobjevila. Posílení role sociální šetření považuje NRZP ČR jako příznivý signál
změny v této oblasti. MPSV ČR však neuvažuje o zrušení deseti základních životních potřeb. V krátkodobém
horizontu chce upravit metodiku sociálního šetření a případně upravit vyhlášku č. 505/2006 Sb., tak, aby bylo
možné rozšířit posuzování v rámci deseti základních životních potřeb. Jak je ze zápisu zřejmé, vyjádřil jsem za
NRZP ČR nesouhlas se zachováním deseti základních životních potřeb. Zápis v této oblasti není úplně přesný,
protože NRZP ČR trvá na zrušení deseti základních životních potřeb, i když chápeme, že tato rozsáhlá změna
zákona potřebuje nějaký čas, a tudíž jsme připraveni změnu posuzování míry závislosti provádět postupně po
jednotlivých krocích.
Vážení přátelé, na níže uvedených www.stránkách najdete kromě zápisů ještě materiál, který zpracovala paní Ing.
Jana Hrdá, který popisuje základní výhrady NRZP ČR k posuzování míry závislosti prostřednictvím deseti
základních životních potřeb. Máme řadu podnětů, kdy se ukazuje, že současný systém posuzování neumí dobře
posoudit míru závislosti, neboť pokud osoba je schopna komunikace a orientace, tak v zásadě nemůže dosáhnout
na IV. stupeň míry závislosti, byť by byla odkázána na trvalou péči. Mnoho příběhů tohoto charakteru bylo i
v různých televizních relacích.

Trošku nás mrzí, že v této věci nás nepodpořili i někteří další představitelé organizací osob se zdravotním
postižením, jak se ostatně dočtete v zápisech.
Přeji Vám všechno dobré.

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR
Přílohy naleznete na níže uvedeném odkazu, kde je uveden i text tohoto e-mailu:
http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/1175-informace-c-27-2013.html „

„Vážení přátelé,
v příloze Vám posílám mail pana Emanuela Kršiaka, který se zaštiťuje mým jménem. Tento pán žádá od lidí peníze
na projekt Domy pro seniory s tím, že slibuje, že má nabídku vysokého úvěru ze zahraničí na realizaci tohoto
projektu.
Chci Vás upozornit, že s tímto pánem nemám nic společného. Žádný projekt Domů pro seniory nerealizuji. Prosím
Vás, abyste na tento email vůbec nereagovali. Nahlásil jsem věc Policii ČR. Bohužel ta tvrdí, že s tím nemůže nic
dělat. Je to poněkud zvláštní, že Policie ČR nemůže předcházet podvodným jednáním. Mohu Vás pouze upozornit
na to, že s touto akcí nemám nic společného.
S pozdravem
Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR
---------- Původní zpráva ---------Od: senior2050@centrum.cz <senior2050@centrum.cz>
Komu:
Datum: 22. 4. 2014 18:58:47
Předmět: Prosim o pomoc
Vytvoril jsem projekt domy pro seniory.
Zahranicni spanelska banka mi sama nabidla vysoky uver na realizaci meho projektu.
Potrebuji 8.000 euro na dokonceni uvolneni uveru protoze mam jiz uver nekolik tydnu
vyrizeny a musim zaslat nekolik tisic euro na konverzi meny.
Prosim o pomoc 8000 euro je zhru ba 200.000 korun.
Jakmile bude uver dokoncen vratim vam penize i se slusnym sponzorskym darem
napriklad 500.000 korun plus 200.000 korun na vyrizeni uveru.
Potrebuji okamzite uver dokoncit abych mohl realizovat novy projekt.
Krasa a kolegove
mobil 606396974
Praha „
„Vážená přátelé
Ústavní soud zrušil vyhlášku Ministerstva zdravotnictví ČR č.267/2012 Sb., kterou se vydává indikační seznam
lázeňské péče. Rozhodl o tom, že MZ ČR musí do konce r. 2014 změnit příslušné zákony, především zákon o
veřejném zdravotním pojištění a indikační seznam dát jako přílohu zákona. To znamená, že v letošním roce nelze
prakticky změnit uvedenou vyhlášku. Proto je potřeba, abyste vždy, pokud budete chtít prodloužit lázeňskou péči,
jednali s lázněmi, které by mohly požádat Vaši zdravotní pojišťovnu o prodloužení lázeňské léčby, pokud si to Váš
zdravotní stav vyžaduje.
V poslední době dostávám často informace o snížení stupně příspěvku na péči, o snížení stupně invalidního
důchodu atd. NRZP chystá kampaň na zlepšení situace,obracíme se na Vás s žádostí o pomoc. Pokud jste se
dostali do situace, kdy Vám byl podle Vašeho názoru, nesprávně snížen příspěvek, důchod, či nepřiznána některá
dávka či průkaz, napište mi Váš příběh na adresu v.krasa@nrzp.cz . Potřebuji konkrétní údaje, například i s kopií
dokumentů. Potřebuji také uvést Vaše bydliště, telefonické a emailové spojení. Vaše příběhy by byly zveřejněny
v médiích. Proto je nezbytné, abyste zároveň uvedli, že souhlasíte se zveřejněním Vašeho příběhu. Bez Vaší
konkrétní pomoci a spolupráce těžko dosáhneme nějaké nápravy.
S pozdravem Mgr. Václav Krása, předseda NRZP“

ZAHRANIČNÍ ZÁJEZDY
Zájemcům o zvýhodněnou zahraniční dovolenou sdělujeme,že Sdružení tělesně postižených Česká Lípa,o.p.s.
převzala po Sdružení zdravotně postižených spolupráci s CK Retour Praha a nadále zprostředkovává zahraniční
dovolené v Chorvatsku a Itálii. Přihlášky a podrobnosti- E. Zemanová(723594459)
Chorvatsko-Turanj
Apartmán/termín
31.5. – 7.6.2014 6.9. – 13.9. 2014
Apartmán 2
4.350,- Kč
4.350,- Kč
Apartmán 2+1
4.950,- Kč
4.950,- Kč
Apartmán 2+2
6.250,- Kč
6.250,- Kč
Apartmán 4
6.950,- Kč
6.950,- Kč
Doprava
2.500,- Kč
2.500,- Kč
Sleva dítě do 12 let 200,- Kč
200,- Kč
Cena je stanovena vždy za celý apartmán a zahrnuje 7x ubytování ve zvoleném apartmánu; pobytovou taxu;služby
delegáta
Cena nezahrnuje:cestovní pojištění,možnost doobjednání dopravy(Doprava na 14 denní pobyt včetně ceny je
pouze na vyžádání)
Apartmán 2:ložnice se dvěma lůžky; obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, lednice, sprcha,WC,
balkon/terasa
Apartmán 2+1:ložnice se dvěma nebo třemi lůžky;obytná místnost s jedním lůžkem resp.bez lůžka;vybavený
kuchyňský kout, lednice, sprcha,WC, balkon/terasa
Apartmán 2+2:ložnice se dvěma lůžky; obytná místnost se dvěma lůžky(rozkládací gauč), vybavený kuchyňský
kout, lednice, sprcha,WC, balkon/terasa
Apartmán 4:dvě ložnice se dvěma lůžky;obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem;lednice, sprcha,WC,
balkon/terasa
ITÁLIE- Lignano- Sabbiadoro
Apartmán
Apartmán Mono A/3
Apartmán Bilo B/4
Vilka F/2
Doprava

6.9.-13.9.2014
7.350,- Kč/apartmán
8.950,- Kč/apartmán
15.900,- Kč/vilka
2.200,-Kč/osoba

13.9.-20.9.2014
5.500,- Kč/apartmán
6.900,- Kč/apartmán
10.900,-Kč/vilka
2.200,-Kč/osoba

Doprava:při pobytu na 14 dnů příplatek 400,-Kč/osoba

Ceny za apartmán zahrnují: pronájem apartmánu včetně všech poplatků za energie;závěrečný úklid(kuchyň uklízí
klient); plážový servis(1 slunečník + 2 lehátka);asistent delegáta
Ceny nezahrnují: lůžkoviny(apartmány nejsou vybaveny lůžkovinami), dopravu, cestovní pojištění
Rezidence OLIMPO se nachází v klidné části letoviska jen několik minut od 4 km dlouhé rušné pěší promenády, ve
vzdálenosti 150 m od moře. Jedná se o 3 čtyřpodlažní budovy s výtahem(Plutone, Nettuno, Giove)
Mono A/3 – studio pro max.3 osoby. Skládá se z obývacího pokoje s rozkládacím gaučem(1-2 lůžka); palanda
nebo 2.rozkládací gauč nebo nika(výklenek bez oken,oddělený shrnovacími dveřmi)se 2 lůžky nebo manželskou
postelí;vybavený kuchyňský kout; sprcha;WC a balkon

Bilo B/4- pro max.4 osoby. Skládá se z obývacího pokoje s rozkládacím gaučem(2 lůžka);ložnice s manželskou
postelí; vybavený kuchyňský kout; sprcha;WC a balkon
Komplex vilek TERRA MARE
Se nachází na uměle vytvořeném ostrově spojeném s pevninou dřevěným mostem uzavřeným závorou. Nabízí
ubytování ve čtyř úrovňovém rozložení místností. Vilky mají renovovanou kuchyni s lednicí(s mrazákem), myčkou,
mikrovlnnou troubou a kávovarem, v obývacím pokoji SAT TV. V ceně ubytování je 1 slunečník a 2 lehátka na
pláži, u bazénu a využívání bazénu ve Sporting Clubu. Vzdálenost od moře je cca 500 m.
Vilka F/2- pro max.9 osob(7 lůžek+ 2 přistýlky), obývací pokoj s jídelním koutem, vstup na předzahrádku;4 ložnices manželskou postelí, 2 lůžka, průchozí se 3 lůžky, mansarda 2 lůžka; vybavená kuchyně;2x koupelna(1x
sprcha,WC, 1xvana,WC a bidet);garáž pro 2 auta; komora;1 parkovací místo před vilkou.
Před zahájením ubytování se skládá kauce ve výši 100 EUR/apartmán/vilka, která je při předání apartmánu/vilky
bez závad, vrácena

ARTETERAPIE
V Komunitním centru v České Lípě pokračují pravidelná setkávání s výtvarnicí Janou Eichlerovou
v arteterapeutické dílně. Naposledy jsme kreslili kočičky, část přítomných vytvářela polotovary pro výrobky, které
chystáme na 10.ročník Dne dětí se zdravotním postižením. Další setkání se uskuteční 13.. 5. 2014, 27.5.2014 ,
10.6.2014 vždy od 13.00

REKONDIČNÍ POBYT
MO TP Česká Lípa připravuje pro své členy a další zájemce rekondiční pobyt v hotelu Borný ve Starých Splavech.
Pobyt se uskuteční ve dnech 15. -21. června 2013. Bude zajištěno cvičení s rehabilitační sestrou, pro každého
účastníka 2 masáže, odborné přednášky, sportovní a kulturní program. Žádáme zájemce, aby se hlásili pp. E.
Zemanové(723594459) nebo Z. Zahrádkové(606161859) co nejdříve. Záloha na pobyt ve výši 500,- Kč.Vzhledem
ke grantu, poskytnutému MěÚ Česká Lípa je cena za pobyt pro členy MO a občany Č. Lípy 2.000,-Kč.Pro
účastníky mimo Českou Lípu je to pak 2.700,- Kč .Bližší podrobnosti a přihlášky u E. Zemanové a Z. Zahrádkové.

KAŽDÝ DESÁTÝ ČECH MÁ ZDRAVOTNÍ POSTIŽENÍ
„V Čechách stoupá počet lidí se zdravotním postižením. Podle dat Českého statistického úřadu(ČSÚ) jím
trpí 10,2% obyvatel. Přibylo i vrozených vad. Doba, po kterou lidé zdravotní omezení mají se naopak
zkrátila.
Za zdravotně postiženého se považuje člověk, který má tělesné, smyslové či duševní obtíže a kvůli nim i
omezení déle než rok. Statistici situaci v ČR zjišťovali poprvé v r. 2007. Nějakým zdravotním handicapem tehdy
trpělo 9,8% lidí. Loni mělo zdravotní postižení podle Josefa Kotýnka z ČSÚ celekm 1 077 673 lidí, což je 10,2%
obyvatel.
Zdravotní postižení mají tři pěti lidí nad 60 let. Nejvíc přibylo handicapovaných do 19 a nad 75 let. Roste také
podíl osob s vrozeným handicapem. Zatímco v r. 2007 ho mělo necelých 12% postižených, teď už téměř 14%. Do
výsledků se tak podle odborníků promítá stárnutí společnosti. Vliv může mít i to, že lidé mívají potomky později,
což se může odrazit ve zdravotním stavu dětí. Nejčastěji postižení zapříčiní nemoc, loni byla důvodem handicapu u
zhruba 800 tisíc osob. Průměrně člověk se získaným handicapem žije 12,4 roku.
Dvě pětiny osob s postižením byly plně soběstačné. Bez pomoci se naopak neobešlo 11% lidí se zdravotním
handicapem. „Naprosto převažuje péče od rodiny. Bez zajištění péče je pak devět procent lidí. Nejhorší byla
situace u téměř 18 tisíc osob s těžkým a velmi těžkým postižením, které byly zcela bez pomoci,“ uvedl Kotýnek.
Zhruba 21% zdravotně postižených dostává příspěvek na péči. Plnou invalidní penzi má 14% postižených. Podíl
lidí s plným invalidním důchodem, se starobní či pozůstalostní penzí a s dávkami v hmotné nouzi se proti roku
2007 snížil. Podle Kotýnka za to mohou zřejmě úsporné vládní škrty minulých let.“(jad.)

(Převzato z HALÓ Novin-14.4.2014,str.3)

PODĚKOVÁNÍ

Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. si dovoluje poděkovat těm, kteří přispěli hračkami na
10.ročník Dne dětí se zdravotním postižením, který se bude konat 6.června 2014 v RS Termit Doksy.
Děkujeme pp. Martině JUHOŠOVÉ, Monice RAULÍNOVÉ, Kateřině KARLOVÉ, Janě ŠULCOVÉ, Aleně
JANOUŠKOVÉ, Aleně SKRČENÉ, Věře KOCMANOVÉ, Gabriele DORDOVÉ, Markétě NEDVĚDOVÉHAVLOVÉ, Lucii PEŠKOVÉ, Michaele DOLEŽALOVÉ, Kláře CAGALOVÉ, Lucii KOPECKÉ.

BLAHOPŘEJEME
MO TP Česká Lípa blahopřeje svým členům, kteří v průběhu měsíce května a června 2014 oslaví svá životní
jubilea. Přání zdraví, pohody a spokojenosti posíláme pp. Libuši BRABENCOVÉ, Zdeně ROHLÍKOVÉ,Miladě
REZLEROVÉ,Ireně KOŠÍKOVÉ, Marii NOVÁKOVÉ, Evě Zemanové,Věře ŠMÍDOVÉ,, Petru ZEMANOVI,Běle
KAFKOVÉ,
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