
Služby pro důstojný život 
 
Týden … (1. tajenka ve světlejších políčkách vč. 
políčka E5) služeb s motem „… (2. tajenka) 
v tom společně“ je každoroční diskusní setkání 
poskytovatelů těchto nezbytných služeb se 
zástupci státu, krajů, měst a obcí i s dalšími 
odborníky. Bohatý program obsahuje také četné 
akce pro veřejnost. 

Letošní dvanáctý ročník této tradiční aktivity 
připravil její pořadatel, Asociace poskytovatelů  
… (1. tajenka) služeb ČR, na týden 5. až  
11. října. Kvůli koronavirové situaci ovšem  
doznala podstatných organizačních úprav. Proto  
se místo obvyklých celostátních „otevřených“  
dnů, konferencí, výstav, workshopů apod. 
uskuteční jiné formy propagace: třeba online 
prohlídky jednotlivých zařízení, fotografie na 
příslušných webových/facebookových stránkách 
nebo prostřednictvím článků nejen v regionálních 
tiskovinách. 

Jiří Horecký, prezident Asociace, o začátcích akce 
říká: „Když jsme v roce 2009 poprvé iniciovali její 
uspořádání, měli jsme jediný cíl – … (3. tajenka) 
širokou veřejnost na tyto služby, představit je jako 
služby potřebné, nutné, kvalitní, ale hlavně 
umožňující důstojný život tisícům občanů.“ 

Podrobnější informace uvádí webová adresa 
www.tyden-socialnich-sluzeb.cz. 

 
 
Vodorovně: A. Styl jamajské hudby; noční stromový hlodavec. – B. Ukazovací zájmeno; náboj; kněžka Héry. – 
C. Značka pro arkus; klid zbraní; bývalá zkratka evropského státu. – D. Slovenský zápor; zkratka italské liry; 
značka elektrospotřebičů. – E. Mezinárodní kód letiště Aden; čtyři žejdlíky; orientální mužská čepička. –  
F. Citoslovce posměchu; milenec Julie; Komerční banka. – G. Sázková otázka; list zaručující bezpečnost; 
značka oerstedu. – H. Tanec; běloveská kyselka; římská bohyně úrody. – I. 3. tajenka. 
 
 
Svisle: 1. Stovky; směrem vzhůru. – 2. Býčí zápasy; zátka sudu. – 3. Činnost; jednotka práce v absolutní 
soustavě měr; lidový souhlas. – 4. Dovednost; řeka v Nigérii; slanisko. – 5. 2. tajenka; předložka. – 6. Značka 
kryptonu; je možno; přípravek na mytí nádobí. – 7. Citoslovce překvapení; starší jednotka osvětlení; osobní 
zájmeno. – 8. Lupínek; tropičtí savci. – 9. Část chrámu; osinek. 
 
 
Pomůcka: erg, fot, Imo, Íó. (mk)  
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http://www.tyden-socialnich-sluzeb.cz/

