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Je	 čas	 poohlédnout	 se	 za	 12	 měsíci	 12.	 roku	 existence	 našeho	 sdružení	
OBZOR	Liberec	(založeno	v	roce	2003	Evou	Vosáhlovou).		
	 	 	 	 	 	 	 	
Leden	–	Únor		
Začátkem	roku	–	v	polovině	pro	nás	vozíčkáře	a	špatně	chodící	předlouhého	
zimního	 období	 –	 se	 tradičně	 dostávají	 ke	 slovu	 myšlenky	 na	 letní	
ozdravně-rekondiční	 pobyt.	 Tak	 tomu	 bylo	 i	 letos.	 Odstartovalo	 hledání	 a	
shánění	 místa	 pobytu	 pro	 orientačně	 dvacet	 pět	 až	 třicet	 lidí	 (OBZOR	
Liberec	čítá	členů	více,	ale	vzhledem	ke	kapacitě	autobusu,	který	k	dopravě	
používáme,	a	 také	s	ohledem	na	realitu	života,	která	ne	vždy	a	všem	účast	
umožní,	operujeme	ze	zkušenosti	s	počtem	25-30).	
	
Březen	
Jaro	přineslo	hned	dvě	zprávy:	jednu	výbornou	a	druhou	nadějnou.	
	
1)	 K	velké	 radosti	 všech	 (neboť	 najít	 bezbariérové	 ubytování	 pro	 tak	
početnou	 skupinu	není	nic	 jednoduchého)	 se	podařilo	objevit	 a	dokonce	 i	
zarezervovat	 (jelikož	 letní	 termíny	 bývají	 přirozeně	 obsazeny	 nejrychleji)	
hotel	Rajská	bouda	(www.rajskabouda.cz)	v	Malenovicích	u	Frýdlantu	nad	
Ostravicí	na	období	12.–18.	července.		
	
Budova	 disponuje	 patnácti	 2–3lůžkovými	 bezbariérovými	 pokoji	 s	
dostatečnou	šířkou	dveří	do	pokojů	a	koupelen	s	WC.	Sprchové	kouty	jsou	
vybaveny	plastovou	židlí	a	úchytnými	madly	s	nastavitelnou	výškou	podle	
potřeby.	 Bezbariérový	 je	 taktéž	 vstup	 do	 všech	 společenských	 prostor	
hotelu	 –	 restaurace,	 salonku,	 sálu.	 Restaurace	 je	 prostorná	 s	 možností	
přistavit	 snadno	 vozík	 k	 jakémukoliv	 stolu,	 na	 sále	 je	 prostor	 pro	 snadný	
pohyb	vozíku,	s	možností	zahrát	si	i	bowling.	Vedle	restaurace	i	vedle	sálu	
je	k	dispozici	bezbariérové	WC.		
	
Rajská	bouda	se	nachází	v	centru	rekreační	oblasti	Beskydy	na	úpatí	Lysé	
hory.	 Horský	 vzduch,	 pobyt	 v	 přírodě,	 tradiční	 rehabilitace	 a	 relaxace	 i	
výlety	za	poznáním	–	to	vše	zvolená	destinace	nabízí,	to	vše	si	od	letošního	
ozdravného	pobytu	slibujeme.		
	
2)	 Po	 úspěšné	 spolupráci	 se	 spřátelenou	 maďarskou	 organizací	 Free	
Mobility	 Association	 (www.freemobility.hu)	 v	 minulých	 letech,	 jsme	 byli	
letos	 opět	 osloveni	 s	nabídkou	 zapojit	 se	 do	 dalšího	 touto	 organizací	
iniciovaného	 mezinárodního	 projektu,	 tentokrát	 na	 téma	 „The	 social	
situation	 of	 disabled	 people	 in	 Eastern	Europe	 –	 then	 and	now“.	Nabídku	
jsme	 přijali	 s	velkým	 potěšením	 a	 příslib	 účasti	 stvrdili	 podepsáním	 tzv.	
„letter	 of	 intent“,	 jež	 je	 součástí	 žádosti	 o	 grant,	 kterou	 Free	 Mobility	



Association	 zpracovávala	 a	 v	další	 fázi	 za	 všechny	 partnery	 kolektivně	
podala	 na	 Mezinárodním	 visegrádském	 fondu.	 Pokud	 se	 projekt	 podaří,	
čeká	 nás	 v	září	 cesta	 do	 Maďarska	 a	 setkání	 s	dalšími	 (známými	
slovenskými	a	snad	i	nově	italskými)	kolegy...	
	
Duben	
Po	 té,	 co	 je	 určeno,	 kam	 se	 letos	 na	 ozdravně-rekondiční	 pobyt	 pojede,	
přichází	 logicky	 otázka,	 jak	 se	 tam	 dostaneme.	 A	 priori	 speciálně	
upraveným	autobusem	(jiná	možnost	v	našem	případě	prakticky	neexistuje,	
jelikož	to	neumožnuje	buď	zdravotní	stav	nebo	finanční	situace	nebo	oboje	
dohromady).	 Díky	 dlouholeté	 spolupráci	 s	DPMLJ,	 a.s.,	 jsme	 se	 letos	 opět	
rovnou	 a	 přímo	 obrátili	 na	 vedení	 s	prosbou	 o	 týdenní	 pronájem	
plošinového	 autobusu.	 A	 odpověď	 přišla	 –	 chce	 se	 dodat	 „jako	 vždy“	 –	
kladná.		
	
Květen	–	Červen		
Definovaná	 náplň	 ozdravně-rekondičního	 pobytu,	 plus	 předjednané	
ubytování,	 plus	 domluvená	 doprava	 tvoří	 tři	 základní	 pilíře	 při	 podávání	
žádosti	 o	 finanční	 příspěvek.	 Žádáme	 výlučně	 o	 příspěvek	 na	 financování	
autobusu	 (pronájem	 a	 palivo).	 Naopak	 ubytování	 se	 stravou,	 vstupné	 na	
kulturní	a	přírodní	památky	a	případné	další	výdaje	si	hradíme	z	vlastních	
zdrojů	 (více	 než	 90%	platí	 jednotliví	 účastnící	 se	 členové,	méně	 než	 10%	
pak	jde	ze	společné	kasy	ve	formě	skromných	členských	příspěvků).	K	naší	
velké	radosti	byly	jarní	podané	žádosti	našeho	sdružení	vesměs	vyslyšeny	a	
OBZOR	Liberec	tak	díky	finanční	pomoci	získal	prostředky	pro	uskutečnění	
cesty	do	Beskyd.	
	
Červenec	
Vyvrcholením	půlročních	příprav	 je	konečně	 třetí	 červencový	 týden,	který		
OBZOR	stráví	mimo	Liberec,	 a	 to	 v	malé	obci	Malenovice	u	Frýdlantu	nad	
Ostravicí.	 Hlavním	 smyslem	 pobytu	 je	 zlepšení	 nebo	 alespoň	 udržení	
stávajícího	 zdravotního	 stavu	 členů	 sdruženı	́ pobytem	 na	 čerstvém	
vzduchu,	 systematickou	 denní	 rehabilitací	 a	 zlepšení	 psychického	 stavu	
pobytem	 v	 kolektivu	 a	 společenskými	 aktivitami.	 Dalším	 důležitým	 cílem	
jsou	společné	aktivity	během	pobytu	a	především	pocit	sounáležitosti.	Vše	
se	 stává	 velmi	 důležitým	 elementem	 obzvláště	 v	zimním	 období,	 kdy	 se	
kvůli	klimatickým	podmínkám	(sněhu)	zejména	vozíčkáři	ocitají	v	izolaci.	
	
Letos	 se	 nás	 zúčastnilo	 rovných	 30	 osob,	 včetně	 řidiče	 a	 asistentů,	 kteří	
spolupracují	 s	 organizací	 několik	 let	 a	 celoročně,	 samozřejmě	 bez	
jakéhokoliv	nároku	na	finanční	odměnu.	Bez	nich	bychom	žádnou	z	našich	
aktivit	 nemohli	 zrealizovat.	 Asistenční	 služba	 jako	 taková	 je	 absolutně	



nedostatečná	a	pro	volnočasové	aktivity	zcela	nedostupná,	jednak	z	důvodu	
kapacitních,	 především	 pak	 ale	 z	 důvodů	 finančních.	 Práce	 dobrovolníků	
během	ozdravných	pobytů	je	fyzicky	velmi	náročná,	protože	se	o	své	kolegy	
s	postižením	starají	vlastně	24	hodin	denně.	Pomáhají	jim	nejen	při	osobní	
hygieně,	 ale	 při	 všech	 denních	 činnostech,	 cvičení	 apod.	 (od	 zvednutí	 z	
postele,	přesazení	na	vozík,	z	vozíku	na	toaletu	a	zpět,	sundání	z	vozíku	na	
koupání	 či	 cvičení	 atd.).	 Bez	 jejich	 pomoci	 bychom	 skutečně	 žádný	 pobyt	
zrealizovat	 nemohli.	 Během	 roku	 naše	 členy	 pravidelně	 navštěvují	 a	
pomáhají	všude,	kde	je	potřeba.	
	
Přesně	podle	plánu	jsme	dopravu	na	místo	stejně	jako	cestování	po	kraji	již	
tradičně	 absolvovali	 speciálně	 upraveným	 a	 zvedací	 plošinou	 vybaveným	
autobusem,	pronajatým	–	díky	finanční	podpoře	našich	laskavých	sponzorů	
–	od	společnosti	DPMLJ,	a.s.	Letošní	vysoký	počet	si	vyžádal	velké	změny	ve	
vnitřním	 prostoru	 pronajatého	 plošinového	 autobusu,	 a	 totiž	 vysadit	
sedadla	 v	 celé	 zadní	 třetině	 interiéru,	 aby	 se	 získal	 prostor	 pro	 invalidní	
vozíky.	
	

	

		
	



Na	ubytování	jsme	letos	měli	veliké	štěstí!	Bezbariérovost	je	v	hotelu	Rajská	
bouda	 na	 nadprůměrné	 úrovni,	 což	 –	 jak	 naše	 letitá	 zkušenost	 ukazuje	 –	
rozhodně	nebývá	běžné.	Pokoje	pro	vozíčkáře	se	nacházejí	jak	v	hlavní,	tak	i	
vedlejší	 	budově,	v	přízemí	 i	 ve	výtahem	dostupném	patře.	Plně	přístupné	
jsou	 rovněž	 všechny	 společné	 prostory	 (jídelna/restaurace,	 terasa,	
společenská	 místnost,	 bowling,	 ping-pong,	 sauna...).	 Hotel	 měl	
s	vozíčkářskou	klientelou	 zkušenosti	 již	 před	námi,	 což	 se	potvrdilo	nejen	
po	stránce	technické	vybavenosti	(WC,	rampy,	výtah,	výškově	nastavitelné	
postele),	 ale	 i	 v	písemné	 komunikaci,	 kdy	 nám	 byly	 poskytnuty	 velmi	
podrobné	informace	o	přístupnosti	a	nabídnuty	moznosti	poupravit	prostor	
na	místě	podle	individuálních	potřeb	našich	členů.	Personál	tohoto	duchem	
spíše	 rodinného	 hotelu	 je	 nejen	 velmi	 profesionální,	 ale	 také	 příjemný	 a	
ochotný.	Náš	vlastní	program	tak	byl	obohacen	o	pravidelnou	ranní	veselou	
„one-man-show“	 pana	 majitele,	 1	 taneční	 večer,	 2	 večery	 u	piana	 a	 1	
rozlučkový	večírek.		
	

	

	
	
Dostalo	 se	 nám	mnoha	 rad	 „kam	na	 výlet“,	 z	nichž	 některé	 jsme	 skutečně	
zapracovali	do	předpřipraveného	seznamu.	Nakonec	nelze	nezmínit	menší	
„krizovou“	 situaci,	 kdy	 se	 jednomu	 z	našich	 členů	 utrhl	 během	 poněkud	
dramatičtějšího	 momentu	 v	autobuse	 ovládací	 panel	 elektrického	 vozíku.	
Funkčnost	byla	sice	zachována,	ale	panel	bylo	potřeba	znovu	připevnit	–	a	
to	 vyžadovalo	 svařit	 dva	 konce	 rozlomené	 součástky.	 Díky	 ochotě	 a	
efektivitě	personálu	byl	do	následujícího	dne	problém	vyřešen	a	opět	jsme	
mohli	pohodlně	vyrazit	za	dobrodružstvím...	
	



Náplní	 naší	 každoroční	 dovolené	 bývají	 dvě	 věci:	 společná	 rehabilitace	 a	
výlety	 za	 poznáním.	 Rehabilitace	 probíhala	 tradičně	 v	místní	 společenské	
místnosti,	a	to	ráno,	dokud	jsme	odpočatí	a	svěží.	Střídáme	pohybové	cviky	
na	 posílení	 a	 protažení	 svalů	 a	 šlach	 s	 dechovými	 cvičeními	 a	 celkovou	
relaxací.	 Rozcvičeni	 a	 uvolněni	 pak	 vyrážíme	 poznávat	 okolí.	 Rozhodnutí	
pro	 stravu	 formou	 polopenze	 (osvědčené	 z	loňska)	 nám	 umožnilo	 využít	
pro	výlety	i	čas,	který	bychom	jinak	strávili	cestou	zpět	do	hotelu	na	oběd.	
Díky	 tomu	 jsme	 za	 den	 zvládli	 navštívit	 buď	 jedno	 vzdálenější	 a	 časově	
náročnější	 místo	 s	rezervovanou	 prohlídkou	 nebo	 dvě	 místa	 s	menší	
časovou	náročností	a	volnějším	programem:	
	
• Dolní	Vítkovice	v	Ostravě	
	

	
	

• Distillery	Land	ve	Vizovicích			
			

	
	

• Muzeum	Tatra	v	Kopřivnici	+	Zámek	Kinských	ve	Valašském	Meziříčí	
	

	



• Pustevny	a	Radegast	+	vyhlídka	na	Soláni	
	

	
	

• malebná	 vesnička	 Malenovice	 s	výhledem	 na	 Lysou	 horu	 +	 Jízdárna	
Malenovice	pod	Lysou	horou	

	

	
	
Krásu	 Beskyd	 jsme	 pak	 obdivovali	 nejen	 v	navštívených	 destinacích,	 ale	 i	
z	okna	 autobusu	 (cesta	 na	 Soláň	 a	 na	 Pustevny	 nabídly	 úžasné	 výhledy).	
Konec	 našeho	 týdenního	 cestování	 jsme	 oslavili	 návštěvou	 hradu	
Šternberku	při	cestě	zpět	do	Liberce:	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



Srpen	-	Září	
Druhou	polovinu	léta	lze	popsat	ve	třech	bodech:	dojmy	z	léta,	vyúčtování	a	
maďarská	spolupráce.	
	
1)	 V	červenci	 jsme	 prožili	 skvělý	 týden.	 Z	pobytu	 jsme	 si	 odvezli	 někdo	
suvenýr,	jiný	pohledy,	další	fotografie,	ale	všichni	společně	a	každý	zvlášť	si	
odvezl	 jedinečné	 zážitky	 nemající	 nic	 společného	 s	 domácí	 rutinou:	
společné	 prožitky	s	kamarády	 v	dobré	 náladě,	 na	 které	 po	 zbytek	 roku	
vesele	vzpomínáme,	a	 samozřejmě	spoustu	zkušeností	 s	poznáním	nových	
míst,	o	kterých	rádi	referujeme	našim	dalším	blízkým.		
	
Dva	týdny	po	návratu	do	Liberce	proběhla	tradiční	„podovolenková	schůze“	
členů	 OBZORu,	 kde	 jsme	 se	 opět	 sešli,	 abychom	 zhodnotili	 dovolenou	 a	
podělili	 se	o	 čerstvé	 zážitky	 s	dalšími	 členy,	kteří	 z	nějakého	důvodu	 letos	
jet	nemohli.	Během	září	 jsme	pak	dali	dohromady	svá	fotoalba.	Především	
proto,	 abychom	 si	 vyměnili	 fotografie	 mezi	 sebou	 a	 pro	 vlastní	 radost.	
S	nadcházejícím	 podzimem	 a	 zimou,	 kdy	 se	 pro	 těžké	 sněhové	 podmínky	
mnozí	z	nás	často	nedostanou	ani	ven	z	domu,	je	to	psychická	vzpruha.		
	
Pro	 širší	 veřejnost	 a	 spřátelené	 organizace	 pak	 jako	 každý	 rok	
uveřejňujeme	 	výběr	 z	pořízených	 fotografií	 a	 „zápisky	 z	cest“	 na	 našich	
webových	 stránkách	 (http://www.iobzor.org/cs/o-nas/)	 a	 na	 sociální	 síti	
Facebook	(https://www.facebook.com/iobzor?fref=ts).	
	
2)	Během	srpna	bylo	provedeno	vyúčtování	ozdravně-rekondičního	pobytu	
2015,	byla	sepsána	závěrečná	zpráva	z	projektu	a	kompletní	dokumentace	
byla	předána	všem	našim	letošním	sponzorům.		
	
3)	 Z	 Free	 Mobility	 Association	 dorazila	 ohledně	 projektu	 „The	 social	
situation	 of	 disabled	 people	 in	 Eastern	 Europe	 –	 then	 and	 now“	 špatná	
zpráva	 –	 vzhledem	v	velkému	množství	 žádostí	 a	 nedostatečným	zdrojům	
nebylo	žádosti	o	grant	vyhověno.	Kvůli	organizačně-technickým	potížím	na	
maďarské	straně	jsme	se	informaci	dověděli	poněkud		pozdě	–	již	jsme	měli	
sestavený	 seznam	 deseti	 (tolik	 byl	 stanovený	 limit)	 účastníků	 a	 začínali	
vyřizovat	pronájem	mikrobusu	na	cestu.	Z	projektu	tedy	bohužel	sešlo.		
	
Nicméně	 vzápětí	 jsme	 se	 již	 upisovali	 projektu	 novému	 –	 Free	 Mobility	
Association	 přišla	 s	tématem	 „Water	 Watch	 in	 V4	 Countries“.	 Věřme,	 že	
tentokrát	se	grant	povede...		
 
	
	



Říjen	–	Prosinec	
Závěr	 roku	 se	 nesl	 ve	 znamení	 formálních	 a	 právních	 úkonů:	 kromě	
tradičních	 vyúčtování	 a	 výroční	 zprávy	 za	 uplynulý	 rok	 nás	 čekaly	
především	volba	výboru	a	statutárnıćh	orgánů	a	pak	oficiální	změna	názvu	
naší	organizace.	
	
1)	Na	valné	hromadě	Občanského	sdružení	OBZOR	Liberec	konané	dne	12.	
listopadu	byli	hlasováním	do	výboru	znovuzvoleni	stávající	členové	a	stejně	
tak	 byli	 opětovně	 do	 svých	 funkcí	 zvoleni	 stávající	 předseda	 a	
místopředsedkyně.		
	
2)	 Vzhledem	 k	 tomu,	 že	 občanská	 sdružení	 byla	 změnou	 legislativy	 (tzv.	
Nový	občanský	zákoník)	převedena	k	1.	lednu	2014	automaticky	na	spolky,	
byl	 zvolen	 nový	 název,	 který	 odpovídá	 novým	 právním	 předpisům.	 Od	 1.	
ledna	 2016	 bude	 naše	 organizace	 vedena	 ve	 spolkovém	 rejstříku	 pod	
názvem	OBZOR	Liberec,	z.s.	(zapsaný	spolek).	Postupně	dojde	i	ke	změně	
stanov	a	k	úpravě	loga	–	o	tom	však	až	ve	výroční	zprávě	2016...	
	
	
	
	


