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Rok 2012 rozhodně nelze nazvat rokem jednoduchým. Vzhledem k nesmyslné novele zákona o 
sociálních službách a stejně tak nesmyslným změnám v zákonech dalších i vzhledem k celkové 
nespokojenosti lidí došlo během roku k několika větším či menším protestním akcím. Pokud nám to 
zdravotní stav dovolil, snažili jsme se zapojit. Omezování sociálních příspěvků, nová pravidla pro 
posuzování invalidity a S-karta se bezprostředně týká každého z nás. Stejně tak se nás týká i 
prodloužení dojezdu záchranné služby a dosažitelnost lékařské péče. Z těchto důvodů lze tento rok 
nazvat skutečně rokem bouřlivým. 
 
Ale pěkně popořádku. V lednu jsme si museli odstát fronty na bývalém sociálním odboru, nyní 
pobočce úřadu práce, abychom si zažádali včas o příspěvek na mobilitu. První z nesmyslných kroků 
pana ministra Drábka v letošním roce. Převod kompetencí z obcí na úřady práce, které absolutně 
neznaly problematiku, nefunkční počítače, plošné a tím pádem velmi nespravedlivé vyplácení 
příspěvků na mobilitu přinesly pouze fronty a velkou nervozitu na všech stranách. 
 
 
V únoru jsme se vzhledem k dlouhodobé nemoci předsedkyně nezúčastnili tradiční výstavy Měsíc 
pro neziskový sektor, kterou každoročně pořádá v liberecké Státní vědecké knihovně Asociace 
neziskových organizací Libereckého kraje. V obecném povědomí jsme však zůstali. 
 
V březnu  proběhla před ministerstvem zdravotnictví první letošní demonstrace. Jejím 
spoluorganizátorem byla Národní rada osob se zdravotním postižením Zdravotně postižení společně 
s lékařskou komorou, studenty a seniory protestovali proti prodloužení doby dojezdu rychlé 
záchranné služby a dojezdu k lékaři obecně. Prodloužení těchto časů může mít pro mnohé zcela 
fatální důsledky, obzvlášť, žijí-li mimo větší městské aglomerace. Pan ministr nás nezklamal, ani se 
neobjevil a jak je jeho dobrým zvykem, odmítl se s našimi zástupci vůbec bavit. 
 
V měsíci dubnu, konkrétně 17.,  jsme byli vyzváni komisí pro zdraví a prevenci sociálně 
patologických jevů Statutárního města Liberce, abychom se zúčastnili jejího jednání ohledně řešení 
bezbariérovosti města. Předem jsme proto zpracovávali připomínky, kde jsou špatně sjízdné či zcela 
chybějící nájezdy na chodníky a špatné přechody. Na jednání dorazila předsedkyně společně 
s panem Uhlířem. Kromě něj zastupovali vozíčkáře ještě pan Jiroudek a pan Janečka z D.R.A.K.u. 
Jednání bylo z našeho pohledu zajímavé, ale jeho výsledek byl zklamáním. I přes veškerou snahu 
paní MUDr. Absolonové, předsedkyně komise, a příslibu ing. Rutkovského z magistrátu, se kritické 
nájezdy nezlepšily. Jedná se hlavně o přejezdy v okolí Divadla F.X.Šaldy, kde jsou nájezdy velmi 
prudké a v podstatě nesjízdné. 
O 4 dny později, v sobotu 21.4. se někteří z nás „choďáků“ zúčastnili na základě výzvy NRZP 
masové demonstrace STOP VLÁDĚ. Myslím, že je zbytečné tuto akci dále rozvádět. Vládnoucí 
garnituru problémy obyčejných lidí, natož pak těch s postižením, absolutně nezajímají. 
 
Měsíc květen byl přímo nabit událostmi. 16. května proběhlo Krajské shromáždění, kterou pořádala 
Krajská rada osob se zdravotním postižením. Jako jedna z členských organizací měl i OBZOR na 
tomto shromáždění své zástupce. Jednalo se o volební shromáždění, kdy se volil nový výbor na další 
čtyřleté funkční období. Předsedkyní Krajské rady byla opět zvolena předsedkyně OBZORU.     
Shromáždění se zúčastnil i předseda Národní rady pan Bc. Václav Krása, který nás podrobněji 
seznámil s tím, co nám hrozí ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí a hlavně pak s S-kartou. 
Tento výmysl pana ministra Drábka a jeho týmu stál miliony, efekt je nulový  a navíc hrozí zneužití 



osobních a diskrétních informací. Na konci roku se od povinnosti S-kartu převzít upustilo, ale taktně 
se mlčí o tom, kdo celou tuto nesmyslnost a s ní spojené náklady zaplatí.                                                           
     

 
Ale vraťme se k měsíci máji.               
Ve čtvrtek 31.5. proběhla před Domem umělců další demonstrace, kterou tentokrát pořádala NRZP 
ve spolupráci s Radou seniorů. Životní úroveň těchto skupin se prudce zhoršuje, zvyšují se náklady 
na bydlení, energie, ceny základních potravin i ceny léků. Na demonstraci pak navázalo 
Republikové shromáždění NRZP, kterého se zúčastnila i předsedkyně OBZORU. Toto shromáždění 
potvrdilo pana Krásu ve funkci předsedy na další volební období. 
 
.V červnu jsme se zúčastnili zajímavé akce. V rámci projektu NRZP Finanční gramotnost proběhlo 
12.6. školení, které připravila koordinátorka Liberecké krajské rady paní Monika Bradáčová. I když 
většina z nás zná úskalí dnešního finančního světa a všelijakých pofidérních finančních nabídek, 
bylo dobré si některé body připomenout a také se dozvědět něco o používání kreditních a debetních 
karet. Součástí školení bylo i vyplňování „chytrých“ dotazníků – k zajímavým otázkám jsme dostali 
i vypracované odpovědi, abychom si mohli své znalosti ihned zkontrolovat. 
Druhá polovina června byla věnována  přípravě na dovolenou. Nadšenci studovali mapy Železných 
hor a nejbližšího okolí, abychom jeli dobře připraveni. A to se také povedlo.  
 
Ozdravný a rehabilitační pobyt 2013 se uskutečnil druhý červencový týden ve středisku ŠARZ 
(Školící a rekreační zařízení) Vršov v Horním Bradle, nedaleko Sečské přehrady.  Hotýlek 
postavený v 30. letech 20. století byl po všech stránkách příjemný a pohodlný. Poděkování patří i 
všemu personálu. Jídlo výborné, všude čisto, bezbariérové koupelny a toalety, hospůdka útulná, 
tělocvična prostorná – co více si člověk může přát. I počasí nám přálo. Díky grantům a pochopení 
Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce jsme měli opět k dispozici plošinový autobus i 
s bezvadným panem řidičem Tomášem Jiráskem.  
 

   
Pobyt se skutečně vydařil, detailní povídání je na naší webové stránce. Cestou jsme si dělali 
zastávku v Kutné Hoře a během následujícího týdne jsme měli možnost podívat se po celém kraji. 



Navštívili jsme tak úžasná místa jako státní hřebčín ve Slatiňanech, královská města Chrudim a 
Pardubice, skanzen Veselý Kopec (ten zase až tak veselý z hlediska kopcovitosti a bariérovosti 
nebyl), památkovou rezervaci Betlém v Hlinsku, poutní a památnou Zelenou Horu a samozřejmě 
jsme si nemohli nechat ujít prohlídku sportovního areálu v Novém Městě na Moravě, kde se 
šturmuje před mistrovstvím světa v biathlonu. Areál je opravdu úžasný a všechny nás překvapily 
prudké kopečky v běžecké části. V televizi přece jen vypadají mírnější. Všude jsme budili pozornost 
naším America Tours autobusem.  
 

   
 
A jak se stalo již tradicí, opět jsme se všude setkávali s ohromnou vstřícností a ochotou. Je jen velká 
škoda, že při budování svých majestátních sídel nemysleli naši předkové vůbec na to, že v budoucnu 
by je chtěli třeba  navštívit jejich potomci s elektrickými vozíky. No, ale opět jsme toho za ten týden 
viděli dost a domů si kromě upevněného zdraví přivezli spoustu zážitků. A také nádherné vánoční 
ozdoby. Přímo v Horním Bradle je dílna, kde se vyrábí tato křehká nádhera hlavně na vývoz. Měli 
jsme to štěstí, že jsme si mohli celou výrobu prohlédnout. Dokonce nás pustili dovnitř i 
s elektrickými vozíky. Dílna má i svou podnikovou prodejnu, jejíž návštěvě nikdo neodolal. Týden 
utekl jako voda. Nezbylo nám, než se rozloučit s pohostinným ŠARZem a jeho personálem i 
okolními krásnými, čistými a zdravými lesy a nabrat směr severozápad. Při zpáteční cestě jsme se 
ještě zastavili v Čáslavi a udělali si ještě jednu zastávku, abychom se podívali na památný klášter 
v Sázavě. 
 
Léto uběhlo jako voda. V srpnu proběhl happening před Ministerstvem práce a sociálních věcí. Pan 
ministr sice mezi nás přišel, ale nevím jak nazvat jeho vystoupení, aniž bych se dopustila 
vulgárnosti. 
 
V záři pak proběhla na Technické univerzitě tradiční konference na téma Vysokoškolské studium 
bez bariér a Handicap 2012. I když nikdo z nás není studentem, pravidelně se této konference 
zúčastňujeme. Je velmi zajímavé sledovat zlepšující se podmínky pro studium mladých lidí 
s nejrůznějšími typy handicapů na jednotlivých vysokých školách a univerzitách.  



   
 
 
Měsíc říjen byl věnován dalšímu důležitému projektu NRZP – diskriminaci. V rámci projektu 
Rovná práva pro všechny jsme se zúčastnili průzkumu o diskriminaci osob se zdravotním 
postižením v několika oblastech – přístupu ke  vzdělání, dopravě, dostupnosti lékařské péče, 
zaměstnání. O diskriminaci se velmi často mluví, bohužel však v souvislosti s národnostními 
menšinami. Osoby se zdravotním postižením, kteří dnes představují více než 20% obyvatel, stále 
stojí mimo hlavní zájem veřejnosti a politiků. Pokud se o nich mluví, většinou se mluví o 
vozíčkářích nebo o lidech s mentálním postižením, případně o spoluobčanech se zrakovým 
postižením.  Další diagnózy jako by neexistovaly, stejně jako by neexistovaly problémy s nimi 
spojené.  O nějaké diskriminaci těchto lidí nemluvě. Tomuto tématu také byla věnována konference, 
která proběhla 13. října na krajském úřadě. Jejím organizátorem byla Národní a Krajská rada osob 
se zdravotním postižením ve spolupráci s Libereckým krajem. Zúčastnili jsme se jí v hojném počtu 
a nutno říci, že byla opravdu velmi zajímavá. Vystoupili zde jak zástupci NRZP, tak představitelé 
úřadu ombudsmana, úřadu práce a další. Hostem byl i pan senátor ing. Karel Kapoun, který věděl, o 
čem je řeč a navíc je velmi příjemným a vtipným společníkem. Záštitu nad konferencí převzal 
tradičně a tentokrát naposledy pan radní pro sociální oblast Pavel Petráček.  
 

   
 
 



 
Měsíc listopad byl věnován několika akcím. V sobotu 17.11. proběhla další demonstrace v Praze, 
kteří se zúčastnili někteří z nás. Vzhledem k tomu, že bylo poměrně chladno a nebyla možnosti 
zajistit dopravu vozíčkářů, zúčastnili se pouze „choďáci“. 

   
 
Další zajímavou akcí bylo setkání a beseda s paní Táňnou Fischerovou, prezidentskou kandidátkou. 
Naše „křesadlová Terezka“ se podílela na přípravě a mohli jsme jen konstatovat, že velmi úspěšně.  
 
Jinak byl měsíc listopad, konkrétně pak středa 28.11., přelomovým měsícem v naší činnosti. 
Dosavadní předsedkyně Eva Vosáhlová se rozhodla ukončit své dlouholeté předsedávání a předat  
vedení Obzoru mladé generaci. Proto byla svolána Valná hromada, při které proběhly řádné volby 
nového předsedy a místopředsedy a dalších členů výboru. Předsedou byl zvolen Tomáš Hluštík, 
místopředsedou Kateřina Fibigerová – oba s právem vystupovat samostatně, dalšími členy výboru 
pak Daniela Jobeková, Milan Lukavec a Eva Vosáhlová.  
 
Spousta sněhu a mráz nám v prosinci mnoho aktivit nedovolily. Někteří z nás se zúčastnili 
Vysokoškolských Vánoc, kombinovaného pořadu posluchačů pedagogické fakulty Technické 
univerzity. Bohužel, o akci jsme se dozvěděli na poslední chvíli a tak jsme se nemohli zúčastnit 
všichni. 
 
Závěrem lze říci, že rok 2012 byl rokem skutečně bouřlivým. Nepostihly nás naštěstí žádné 
katastrofy v podobě odchodu některých z našich přátel či katastrofy živelné. I když chování této 
vláda vůči nám, osobám se zdravotním postižením, by se asi katastrofou nazvat nechalo. Nezbývá 
než věřit, že budoucnost přinese obrat k lepšímu. 
 
 
 
 
V Liberci dne 15. ledna 2013 


