
  

má za sebou dvacet let života

Shoda okolností se postarala o to, že právě v roce se dvěma dvojkami a dvěma nulami „v jeho
podpisu“  oslavilo  „generální  ředitelství“  neziskovek  s  aktivitami  pro  osoby  se  zdravotním
postižením druhé kulatiny.
Důvodem vzniku NRZP bylo především zastupování zájmů zmíněné skupiny spoluobčanů v rámci
jednání  se  státními  a  veřejnými  institucemi,  integrace  těchto  lidí  do  společnosti  i  důsledná
obhajoba jejich lidských práv. 
Výročí, přesněji řečeno hodnocení dosavadní činnosti,  ale i výhledu do budoucnosti,  se věnuje
rozsáhlý  rozhovor  s  předsedou NRZP Václavem Krásou v časopisu MOSTY 4/2020.  A že její
chvályhodná práce není vždycky putování přímou cestou, potvrzuje mj. také následující výrok: „…
(tajenka)  vyhovět  všem druhům a typům zdravotního postižení  najednou.  A proto jednotlivosti
necháváme na členských organizacích a klademe si  za cíl  obhajovat systém, základní stavbu,
která pomáhá všem lidem se zdravotním postižením.“
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Vodorovně: A. Království v regionu Blízkého východu. –  B. Australský pštros; biblická hora. –
C. Cizopasný  hmyz;  plavání  pod  vodou  podle  mapy;  SPZ  okresu  Strakonice.  –  D. Systém
hodnocení  šachistů;  kterážto;  čidlo  zraku.  –  E.  Nástraha;  část  Stodu. –  F.  Iniciály  loutkáře
Kopeckého; 2. část tajenky; značka rydbergu. – G. Finské jezero; stráň. – H. Sloní zub; postava
z  opery  Albert  Herring;  v  esperantu  „láska“.  –  I. Tisková  agentura  USA;  slitina  železa,  niklu
a hliníku; kočkovitá šelma. – J. Nedůvěra; venku. – K. Štipec. 

Svisle:  1. 1.  část  tajenky;  rudná  žíla. –  2. Zbytek  při  loupání  rýže;  logaritmická  jednotka.  –
3. Značka ruthenia; cíp kabátu; bývalý šachový mistr světa; zinková slitina. –  4. Druh antilopy;
škrobení; scedit. – 5. Rostlina rodu Arum; nepravdy; nápis na kříži. – 6. Zolův román; psí jméno;
spínací polovodičový prvek. –  7.  Usrknutí; volání při býčích zápasech; násep; zkratka vysokého
napětí. – 8. Pojištění dopravního prostředku; část těla. – 9. Mužské jméno; 3. část tajenky.

Pomůcka: diak, Lelov, monk, neper, Sid. (mk) 


