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za rok 2013



Do roku 2013 vstupoval Obzor se všemi svými dosavadními zvyklostmi a tradicemi, ovšem

v čele s novým vedením, a totiž se svým čerstvým, koncem předchozího roku zvoleným

předsedou, panem Tomášem Hluštíkem. Tato změna byla doprovázena jak fyzickým

přemístěním správní agendy do rukou nového šéfa, tak psychickou potřebou všech členů

společně poděkovat naší dosavadní předsedkyni, paní Evě Vosáhlové, za všechny ty široké i

daleké obzory, které nám od 2003 neúnavně (s energií a stylem sobě vlastními ) otevírala,

přibližovala a rozšiřovala... A tak, jakmile jen trochu zima polevila a umožnila nám první

větší setkání, naše dlouho a tajně připravované poděkování s překvapením a udělením titulu

„čestné předsedkyně“ konečně slavnostně proběhlo!

Tuto událost pak Obzor uveřejnil i prostřednictvím svého profilu na sociální síti Facebook

(https://www.facebook.com/iobzor), kde si nedávno založil svůj účet, a zapojil se tak do

„moderní“ formy komunikace 21. století.

Jaro se neslo v duchu plánování a zařizování naší každoroční společné „dovolené“. Ozdravný

a rehabilitační pobyt se nakonec uskutečnil od 12. do 18. srpna v Třemošné u Plzně a jejím

https://www.facebook.com/iobzor


okolí. Ubytování bylo v plně bezbariérovém objektu sdružení Exodus (www.exodus.cz), kde

je možnost rehabilitace a také keramická dílna, kde jsme měli možnost vytvořit si, v rámci

ergoterapie, vlastní výrobky, které jsme si odvezli s sebou domů. Vzhledem k bezbariérovosti

celého objektu a finančním podmínkám, které nám zaměstnanci centra Exodus dokázali

nabídnout, není možné hodnotit celkový pobyt, byť trval jen 7 dní včetně příjezdu a odjezdu,

jinak než na výbornou. V budoucnosti bychom se tam určitě chtěli ještě jednou podívat,

historických a kulturních památek nabízí tento kraj opravdu hodně a pro naše potřeby je

objekt Exodu ideální.

   
                                       Dům Exodus                                                              Společně venku na terase

Díky autobusu, který jsme měli k dispozici, a ideálnímu počasí jsme navštívili poměrně hodně

památek. Díky dlouhodobé spolupráci s CZPP (Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského

kraje), jmenovitě Mgr. Petrou Bednářovou, jsme měli už dopředu vytipovaná místa, která jsou

bezbariérová. Z plzeňských pokladů stojí za zmínku určitě Muzeum loutek či Židovská

synagoga, ale také nejznámější český pivovar Pilsner Urquell. Téměř dvouhodinová prohlídka

byla kompletně bezbariérová, včetně prohlídky sklepních prostor a cesty autobusem, který

jezdí v areálu pivovaru. Navštívili jsme také Zoologickou zahradu v Plzni. Ta sice je

bezbariérová a docela zajímavá unikátní kombinací zoologické zahrady s botanickou, ale

kvůli extrémně prudkým kopcům ji lidem se zdravotním nelze příliš doporučit, zvláště pokud

jsou na mechanickém vozíku nebo chodí s berlemi a chtějí si prohlédnout celou zahradu. 

http://www.exodus.cz/


   
                         V ulicích Plzně                                                               V Plzeňském pivovaru 

Ze vzdálenějších míst jsme pak navštívili hrad Zbiroh, zámky Kozel a Kynžvart, klášter

Mariánská Týnice a v neposlední řadě jsme zavítali do Mariánských Lázní. Vzhledem k

omezeným možnostem cestování většiny členů našeho sdružení jsme se rozhodli při zpáteční

cestě do Liberce navštívit krátce také Prahu, resp. Pražský hrad, včetně prohlídky historických

prostor Starého královského paláce a zhlédnutí slavnostní výměny stráží.

   
                         Na zámku Kynžvart                                                            Na Pražském Hradu

Ač se nám tedy ozdravný a rehabilitační pobyt 2014 vydařil, nelze nezmínit, že s námi kvůli

těžké nemoci, nemohli odjet někteří stálí členové našeho sdružení, a proto byla letošní účast

bohužel o něco málo nižší než v minulých letech. Nejsmutnější na celé věci ovšem je, že nás

během tohoto roku k naší veliké lítosti dva naši členové opustili navždy… 

Tyto smutné události měly částečně vliv ještě na další velkou událost v letošním kalendáři

Obzoru, a totiž podzimní akci v rámci projektu Move & Create - without barriers!. Jedná se

o projekt na podporu sportovní a umělecké činnosti handicapovaných, který vznikl v rámci

mezinárodní spolupráce Visegrádské čtyřky, na základě iniciativy maďarské Free Mobility

Association. Projekt sestává ze tří několikadenních sportovně a umělecky zaměřených akcí



s mezinárodní účastí, které probíhají postupně na Slovensku (podzim 2013), v Maďarsku (jaro

2014) a v Česku (podzim 2014). Naše sdružení Obzor je do organizace projektu zapojeno

jakožto jeden z českých partnerů a mělo být tudíž reprezentováno i na první realizované akci,

která se konala v září v Bratislavě. Bohužel vzhledem nečekaným smutným interním

okolnostem, ale také z důvodu časově-organizačních změn na maďarské straně, bylo pro nás

nakonec obtížné pro výsledný termín sestavit vhodný Obzor reprezentující tým, a tak jsme se

z účasti pro letošek museli omluvit s nadějí, že „čtrnáctka“ v letopočtu přinese více štěstí a

stability než pověstná „třináctka“…
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