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Začátek	roku	

První	 událost	 letošního	 roku	 měla	 velmi	 formální	 charakter.	 Vzhledem	
k	tomu,	že	občanská	sdružení	byla	změnou	legislativy	(tzv.	Nový	občanský	
zákoník)	převedena	k	1.	lednu	2014	automaticky	na	spolky,	bylo	zapotřebí	
upravit	 název	 naší	 organizace.	 Volba	 nového	 názvu,	 stejně	 jako	 zápis	 do	
příslušného	rejstříku	proběhly	již	na	konci	loňského	roku	–	tak,	abychom	od	
již	1.	ledna	2016	byli	v	souladu	s	novou	právní	normou	vedeni	jako	OBZOR	
Liberec,	z.s.	
	
První	čtvrtletí	

Jakmile	začíná	tát	sníh	a	na	obzoru	je	jaro,	je	také	na	OBZORu	začít	plánovat	
letní	 ozdravně-rekondiční	 pobyt	 pro	 své	 zimou	 znavené	 a	 skleslé	 členy...	
tradičně	 na	 týden	 a	 mimo	 Liberec.	 Letos	 odstartovalo	 hledání	 místa	
rozhozením	 všech	 možných	 sítí,	 včetně	 té	 největší,	 sociální.	 Facebook,	
respektive	 jeho	 aktivní	 a	 vstřícní	 uživatelé	 z	řad	 tělesně	handicapovaných	
zareagovali	 na	 dotazy	 OBZORu	 ohledně	 tipů	 na	 ubytování	 pro	 orientačně	
25-30	lidí,	z	nichž	odhadem	6	bude	na	elektrických	vozících,	a	během	dvou	
tří	dnů	se	nám	snesla	více	než	desítka	doporučení!		

Po	 podrobnějším	 průzkumu	 a	 první	 filtraci	 jsme	 mohli	 přejít	
k	serióznímu	zvažování	celkem	pěti	ubytovacích	zařízení,	jejichž	nabídka	se	
jevila	 jako	 našim	 specifickým	 potřebám	 vyhovující.	 Dvě	 z	nich	 byly	 na	
Slovensku.	 A	 jelikož	 OBZOR	 již	 mnoho	 let	 neopustil	 Českou	 republiku	
(naposledy	v	roce	2009	bylo	naší	destinací	Polsko),	přejet	hranice	bylo	více	
než	 lákavé.	 I	když	 to	bude	 jen	na	Slovensko,	mnozí	z	našich	členů	se	kvůli	
komplikované	 logistice,	která	chtě	nechtě	doprovází	každý	přesun	člověka	
s	velkým	tělesným	handicapem,		běžně	nedostanou	ani	tam...	

Nakonec	 se	 podařilo	 rezervaci	 vyjednat	 v	Hotelu	 Inn	 v	městečku	
Šoporňa,	které	leží	mezi	Trnavou	a	Nitrou,	u	velké	vodní	přehrady	Králová	
na	řece	Váh.	
	
Druhé	čtvrtletí	

V	další	 fázi	 roku	 přešel	 OBZOR	 od	 řešení	 otázky	 destinace	 a	 ubytování	
k	zajišťování	dopravy	a	shánění	prostředků	na	její	financování.		

Díky	dlouholeté	spolupráci	s	DPMLJ,	a.s.	 jsme	se	 letos	opět	rovnou	a	
přímo	 obrátili	 na	 vedení	 s	prosbou	 o	 pronájem	 speciálního	 autobusu	 –		
vybaveného	zvedací	plošinou	pro	přepravu	cestujících	na	invalidním	vozíku	
–	 pro	 týdenní	 cestu	 do	 zahraničí.	 Ani	 tentokrát	 nepřišla	 od	 dopravního	
podniku	 žádná	 jiná	 reakce	 než	 souhlas,	 následně	 stvrzený	 nájemní	
smlouvou.	

Po	 té,	 co	 jsme	 na	 základě	 smluvních	 podmínek	 odhadli	 předběžné	
náklady	 zahrnující	 pronájem	 autobusu	 jako	 takový,	 nezbytné	 palivo,	



pojištění	a	mýtné,	bylo	možné	začít	formulovat	žádost	o	finanční	příspěvek	
a	oslovovat	konkrétní	nadace	a	státní	instituce.	Podmínky	jsou	rok	od	roku	
přísnější,	 nadací	 i	 zdrojů	 ubývá,	 a	 tak	 jsme	 výsledky	 podaných	 žádostí	
očekávali	 opět	 s	určitou	 mírou	napětí.	 Nakonec	 přišly	 dvě	 pozitivní	
odpovědi,	 a	 OBZOR	 tak	 získal	 alespoň	 část	 prostředků	 na	 financování	
dopravy.	 Zbytek	 nákladů	 spojených	 s	dopravou	 už	 museli	 doplatit	 sami	
členové,	kteří	se	na	slovenský	ozdravně-rekondiční	pobyt	přihlásili.		

Členové	si	jinak	běžně	platí	sami	pobyt	a	stravu.	Poplatky	na	výletech	
–	vstupné	a	parkovné	–	pak	hradíme	z	ročních	členských	příspěvků.	

	
Třetí	čtvrtletí	

K	 samotné	 realizaci	 ozdravně-rekondičního	 pobytu	 došlo	 v	srpnu.	 Ve	
slovenském	městečku	Šoporňa	jsme	strávili	týden	od	14.	do	20.	srpna.	Hotel	
Relax	 Inn	 měl	 již	 s	klienty	 na	 invalidních	 vozících	 zkušenosti	 a	 skutečně	
nabídl	bezbariérově	upravené	pokoje	s	vlastním	příslušenstvím.	 	Vchod	do	
budovy	 je	 opatřen	 nájezdovou	 rampou	 vhodnou	 i	 pro	 těžké	 elektrické	
vozíky.	 Společné	prostory	nabízejí	 dostatek	místa	pro	pohyb	a	 všude	 jsou	
dvoukřídlové	 dveře	 pro	 pohodlné	 projetí.	 Hotel	 Relax	 Inn	 je	 wellness	
centrum,	takže	nabízí	kromě	řekněme	základních	sportovních	aktivit	(krytý	
vyhřívaný	 bazén,	 tenisové	 hřiště,	 minigolf),	 i	 specifičtější	 služby	 jako	
masáže,	vířivky,	zábaly.	Na	tuto	nabídku	jsme	se	všichni	velmi	těšili	(byl	to	i	
jeden	z	důvodů,	proč	 jsme	nakonec	zvolili	právě	Hotel	Relax	 Inn)	a	mnozí	
členové	 ji	 opravdu	 využili,	 čímž	 se	 náš	 vlastní	 ozdravně-rehabilitační	
program	–	ranní/dopoledni	společná	cvičení	a	relaxace	–	ještě	více	obohatil.		
	

	
	
Kromě	 samotné	 cesty	 z	Liberce	 na	 místo	 a	 zpět,	 kdy	 jsme	 letem	 světem	
zhlédli	z	okna	autobusu	snad	všechny	nejdůležitější	zajímavosti	Bratislavy,	
jsme	podnikli	i	několik	celodenních	výletů	v	okolí	Šoporni.	
	
V	pondělí	15.	srpna	jsme	cestování	zahájili	přímo	v	krajském	hlavním	městě	
Trnavě.	



	

	
	
V	úterý	16.	srpna	přišlo	na	řadu	další	z	větší	měst	–	Nitra	a	její	hrad.	
	

	

	
	
Ve	 středu	 17.	 srpna	 jsme	 pak	 vyrazili	 na	 sever	 do	 lázeňského	 města	
Piešťany.	
	



	
	
Ve	čtvrtek	18.	srpna	jsme	se	vydali	pro	změnu	na	jih	navštívit	slavné	vodní	
dílo	Gabčíkovo.	
	

	
	
V	předodjezdový	 pátek	 19.	 srpna	 jsme	 pak	 zařadili	 odpočinkový	 den	
s	procházkou	k	a	podél	vodní	nádrže	Králová.	
	



	
	
Ze	 Slovenska	 jsme	 se	 vrátili	 sice	 dlouhou	 cestou	 unaveni,	 ale	 jinak	 velmi	
spokojeni,	osvěženi	a	naplněni	zážitky.		
	

	

	
	
Během	dalších	měsíců	 bylo	 provedeno	 vyúčtování	 ozdravně-rekondičního	
pobytu	 2016,	 byla	 sepsána	 závěrečná	 zpráva	 z	projektu	 a	 kompletní	
dokumentace	 byla	 předána	 všem	 našim	 letošním	 přispěvatelům.	 Výběr	



z	pořízených	 fotografií	 a	 „zápisky	 z	cest“	 byly	 postupně	uveřejněny	 jak	na	
našich	 webových	 stránkách	 (http://www.iobzor.org/cs/o-nas/	 tak	 na	
sociální	síti	Facebook	(https://www.facebook.com/iobzor).	
	
	
Poslední	čtvrtletí	

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,	 který	 tentokrát	 nese	 pro	 Čechy	 zajímavý	 název	
„Meeting	on	the	Morava“.	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	zafinancovat	a	zrealizovat,	čeká	nás	v	příštím	roce	
středoevropský	sjezd	na	Moravě...	
	
Závěr	roku	

Letošní	 rok	 začal	 změnou	 formální	 a	 končí	 změnou	 personální.	 Stávající	
místopředsedkyně	 OBZORu	 Liberec,	 z.s.,	 Kateřina	 Fibigerová,	 se	 rozhodla	
ukončit	 k	31.	 prosinci	 2016	 svou	 činnost	 v	našem	 spolku	 a	 nadále	
pokračovat	jako	řadová	členka.	Katce	děkujeme	za	odvedenou	práci	během	
čtyřletého	 působení	 v	našem	 spolku	 a	 přejeme	 jí	 hodně	 zdaru	 v	jejím	
soukromém	i	pracovním	životě	ve	francouzském	Toulouse.	


