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ZÁKLADNÍ INFORMACE O SDRUŽENÍ 
 
NÁZEV A SÍDLO SDRUŽENÍ: 
 
 
Život bez bariér 
 
občanské sdružení pro vzdělávání, sport a odstranění bariér postižených 
 
Adresa: Lomená 533, Nová Paka, 50901 
Mobil: + 420 603 828 353 
Tel: + 420 493 724 159 
Email: info@zbb.cz 
Internetové stránky: www.zbb.cz 
IČO: 266 52 561 
Účet u Komerční banky Nová Paka: 78-8511550297/0100 
Registrace u Ministerstva vnitra ČR: 10.2.2004 
 
 
VÝBOR SDRUŽENÍ: 
 
Josef Fučík 
Jan Pelikán 
Marcela Pelikánová 
(všichni tři členové jsou zmocněni jednat navenek jménem sdružení) 
 
 
DOZORČÍ RADA SDRUŽENÍ: 
 
Petra Brodská 
Alena Somolová 
Josef Valtra 
 
 
CÍL ČINNOSTI SDRUŽENÍ: 
 
Pomáhat tělesně postiženým lidem s překonáním všech bariér, které je 
dělí od naplnění jejich snu - tedy aktivního a smysluplného života po 
boku ostatních zdravých lidí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@zbb.cz
http://www.zbb.cz
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PROGRAM A SLUŽBY SDRUŽENÍ 
 
REHABILITACE: 
 
- výuka soběstačnosti, samostatnosti a sebeobsluhy 
- zapůjčení rehabilitačních strojů a pomůcek 
- zajištění terénní sestry na Vojtovu metodu, reflexní terapii a masáže 
- ergoterapie v místě bydliště a chráněné dílně 
- zajištění rehabilitačních pobytů 
 
 
VZDĚLÁVÁNÍ A ZAMĚSTNÁNÍ: 
 
- rekvalifikace na zaměstnání vhodná pro sedící 
- vybavení a řešení domácích pracovišť 
- zprostředkování zaměstnání v chráněné dílně 
 
 
SPORT: 
 
- pořádání turnaje v boccii Paka Cup 
- zajištění tréninků v boccii a individuálních sportech postižených 
 
 
PREVENCE: 
 
- preventivní přednášky na základních a středních školách v rámci 
Programu prevence proti úrazům dětí a mládeže 
 
 
BEZBARIÉROVOST: 
 
- vyhledávání a spolupráce při odstraňování bariér v Nové Pace a okolí 
v rámci projektu Společně proti bariérám 
 
 
OSTATNÍ: 
 
- pořádání sportovních a kulturních benefičních akcí 
- půjčovna a servis kompenzačních pomůcek 
- zajištění bezbariérové dopravy a asistence 
- pořádání oddychových výletů za kulturou, sportem či do přírody 
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CO PŘINESL ROK 2004? 

 
Rok se čtyřkou na konci začal pro většinu lidí silvestrovskými oslavami a bujarým veselím. 

Členové družení Život bez bariér pochopitelně také slavili příchod Nového roku, ale pro sdružení 
jako celek začal rok 2004 symbolicky až v únoru. To proto, že 10. 2. 2004 získalo občanské 
sdružení Život bez bariér oficiálně registraci od Ministerstva vnitra České republiky. Následovalo 
přihlášení u Finančního úřadu v Nové Pace, zřízení účtu, razítek a mnoha dalších formalit. Když 
bylo oficialitám učiněno za dost, mohla započít skutečná činnost sdružení.  

Nejprve byla na 29. března svolána ustavující členská schůze. Zde byl jednomyslně zvolen 
výbor sdružení v abecedním pořadí Josef Fučík, Jan Pelikán a Marcela Pelikánová. Zvolena byla 
také dozorčí rada ve složení Petra Brodská, Alena Somolová a Josef Valtera. Projednávala se 
také dlouhodobá činnost a směřování sdružení, stejně tak aktivity, které na ŽBB čekaly v nejbližší 
době. První z nich byl turnaj vozíčkářů v oblíbené hře boccia.  

Turnaj pod hlavičkou 5. PAKA CUP nebyl prvním podnikem 
packých vozků, ale již pátým pokračováním v dlouhodobé sérii. Konal se v sobotu 25. dubna v 
prostorách moderní sportovní haly při 1. Základní škole v Nové Pace. Zde jsou pro hraní boccii 
ideální podmínky, hrát se může současně až na deseti kurtech. Přijelo šestnáct hráčů a všichni 
předvedli výkony na velice slušné úrovni. Vítězem se stal Staropačák Jan Pelikán hrající pod 
hlavičkou sportovního klubu Obchodní akademie Jánské Lázně. Turnaj dopadl po všech 
stránkách výborně a byl vyhlášen nejlépe uspořádaným závodem pro postižené v celé České 
republice.  
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Na turnaji byli také slavnostně jmenováni první dva členové Dvorany slávy ŽBB. Jsou jimi 
MUDr. Alena Kalináčová a JUDr. Petr Ježek, kteří stáli u zrodu prvních sportovních klubů boccii v 
České republice. Pomohli tak mnoha postiženým lidem nejen se sportovním vyžitím, ale 
především znovu získat chuť do života. Děkujeme!  

Další důležitou činností sdružení je snaha o odstranění fyzických bariér v Nové Pace a 
okolí. Sdružení oslovilo představitele města a výsledkem bylo jednání se starostou Josefem 
Coganem. Ten přislíbil na odstraňování bariér ve městě finanční příspěvek ve výši 50 tisíc korun. 
Byly tak položeny základy projektu Společně proti bariérám, v rámci něhož budou spolupracovat 
Město Nová Paka a vozíčkáři ze sdružení Život bez bariér. Ti vypracují seznam bariérových míst v 
Nové Pace a 
zakreslí je do mapy. Jejich odstranění poté zajistí organizace města. Potřebnost této iniciativy 
dokládá náhodný výběr staveb s bariérou v Nové Pace: Městský úřad, Sociální správa, Městské 
kulturní středisko, 
Úřad práce, Kino, pošta, banky, restaurace, obchody, sportoviště...  

Máj je lásky čas a pro sdružení toto platilo zřejmě dvojnásob. Uprostřed května, přesně 
14.5., se v Domově sv. Karla Boromejského v Praze uskutečnilo slavnostní předání vozíků pro 
Život bez bariér od Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. Nadace věnovala devět 
mechanických vozíků, které přítomným členům ŽBB předala osobně paní Dagmar Havlová. Ta na 
oplátku dostala ručně malovaný hedvábný šátek - náš první výrobek z chráněné dílny, který je 
prodáván ve Zlaté uličce na Pražském hradě. Toto velmi příjemné odpoledne plné hřejivého 
slunce a lidských úsměvů pro nás bylo velkou vzpruhou a potěšením. Obdržené vozíky jsme 
okamžitě zařadili mezi kompenzační pomůcky, které sdružení půjčuje.  
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Ani o letních prázdninách sdružení nezahálelo, pracovalo se na započatých projektech a 
připravovaly se akce na podzim. Čas se ale našel také na potřebný odpočinek a velmi důležitou 
psychickou rehabilitaci. Členové sdružení navštívili například festival dechových hudeb Vackovo 
Vysoké Veselí nebo programy v rámci Kulturního léta v Lázních Bělohradě. Úspěšný byl také výlet 
do míst pro vozíčkáře nezvyklých – do skalního města v Českém ráji. Pětihodinová cesta začala u 
zámku Hrubá skála, přes vyhlídky v Hruboskalském skalním městě pokračovala na zámek 
Valdštejn a skončila v příjemném prostředí Podzámecké krčmy v Lázních Sedmihorkách. Stát s 
vozíkem na hraně padesátimetrové skály byl opravdu zážitek a opět jsme si dokázali, že 
vozíčkářům nemusí být nepřístupný ani zdánlivě nepřekonatelný terén.  

Babí léto bylo bohaté na nejrůznější akce a aktivity. Obzvlášť druhý zářijový víkend byl 
velmi nabitý. V sobotu 11. se členové sdružení zúčastnili Dne bez bariér v Českém Krumlově a 
hned druhý den Mistrovství republiky orientačního závodu vozíčkářů ve Vrchlabí. A aby toho 
nebylo málo, v pondělí 13. září byla ve staropacké Staré škole zahájena benefiční výstava 
archivních fotografií. Její výtěžek 326 Kč byl věnován občanskému sdružení Život bez bariér.  

To už se ale chystala ke své další plavbě vlajková loď sdružení, tedy turnaj v boccii  
6. PAKA CUP. Již šesté pokračování sportovního setkání vozíčkářů se konalo 2. října opět v 
novopacké sportovní hale. Počet hráčů se rozrostl na úctyhodných dvaatřicet, proto se nejprve 
hrálo v osmi základních skupinách. Poté přišly na řadu vyřazovací boje. V nich si vedl nejlépe 
Radek Procházka z TJ Léčebna Košumberk a stal se tak vítězem celého turnaje, jehož kvalitu si 
opět pochvalovali jak samotní hráči, tak asistenti a návštěvníci.  

Měsíc listopad byl ve znamení města Brna. Členové sdružení ve čtvrtek 4. 11. navštívili 
veletrh Rehaprotex a 9. prezentaci nestátních neziskových organizací s humanitárním 
zaměřením. Mohli si zde také  
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vyzkoušet novinky v oblasti kompenzačních pomůcek a také navázat potřebné kontakty. O 
druhém listopadovém víkendu se členové ŽBB Pavel Tomáš a Luděk Vondráček zúčastnili v 
brněnském ústavu Kociánka závodů druhé ligy v boccii. O čtrnáct dní později se opět v Brně konal 
poslední turnaj ze série OZP Cupu organizovaného jako Mistrovství ČR v boccii. Sdružení zde 
reprezentovali dva členové Josef Fučík a Jan Pelikán. Oba dva borci se proti sobě střetli ve 
čtvrtfinále, ze kterého vyšel vítězně Jan Pelikán. Ten se nakonec umístil na třetím místě. V seriálu 
Mistrovství ČR v boccii pro rok 2004 tak celkově skončil v kategorii BC4 Jan Pelikán na třetím 
místě a Josef Fučík na čtvrtém. Program prevence proti úrazům dětí a mládeže je další z iniciativ 
ŽBB. První z preventivních přednášek se uskutečnila 2. prosince na 2. Základní škole v Nové 
Pace. Člen sdružení - vozíčkář a žáci spolu diskutovali o tom, jak předejít těžkým úrazům páteře a 
jak se žije tělesně postiženým. Děti si také mohli vyzkoušet jízdu na vozíku a hru bocciu. Toto 
preventivní setkání mělo velký ohlas jak mezi spokojenými dětmi, tak u ostatních škol a také médií 
- regionálních deníků i České televize. Stalo se tak výborným základem pro dlouhodobý Program 
prevence proti úrazům dětí a mládeže, který se naplno rozjede v roce 2005. Mimo tyto významné 
události se ve sdružení samozřejmě dělo mnoho dalších, zdánlivě méně podstatných a viditelných 
věcí. Neustálé zařizování, psaní grantů a žádostí o dotace, oslovování sponzorů a dárců, 
propagace sdružení v médiích a mezi veřejností. Samozřejmě také bezprostřední pomoc 
postiženým s léčbou, rehabilitací, půjčováním kompenzačních pomůcek, zajišťováním práce v 
chráněné dílně atd. Mimoto také nejrůznější sportovní, kulturní a vzdělávací aktivity, oficiální 
jednání i neformální setkání. Po celý rok úspěšně pokračovalo ve spolupráci s Městským úřadem 
odstraňování vytipovaných fyzických bariér v Nové Pace. Sdružení také začalo usilovat o 
pronájem budovy bývalé nemocnice v Nové Pace. Zde by chtělo vybudovat moderní centrum 
všestranné pomoci tělesně postiženým.  
 

 
 
 
 
 
 
Tak po celý rok 2004 

dítko jménem Život bez bariér 
žilo, rostlo, učilo se, snažilo se 

a bude i v roce 2005 !  
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BOCCIA 
 
 

Boccia a občanské sdružení Život bez bariér, to jde vskutku dohromady. Boccia - tedy 
míčková hra pro vozíčkáře podobná francouzskému pétanque - stála u zrodu celého občanského 
sdružení. Bocciu začali hrát zakládající členové sdružení již někdy v roce 2001, od roku 2002 se 
pravidelně ve Staré či Nové Pace koná oblíbený turnaj Paka Cup. Nejinak tomu bylo i v roce 
2004, kdy se v Nové Pace uskutečnily dva turnaje packého poháru. 5. PAKA CUP v boccii byl 
odehrán v sobotu 25. dubna ve sportovní hale p ři 1. Základní škole v Nové Pace. Nová a moderní 
hala poskytla skvělé zázemí, má veškeré vybavení, je bezbariérová a hrát se zde může až na 
deseti kurtech zároveň. Přihlášeno bylo 26 závodníků z celé republiky včetně celé české špičky. 
Deset z nich však na poslední chvíli účast odřeklo, většinou z důvodu nemoci. I tak zbylých  
šestnáct borců hrálo na velmi slušné úrovni. Turnaj byl poprvé odehrán vy řazovacím způsobem, 
ale vyřazení dohrávali v další skupině, takže každý odehrál šest zápasů. Na prvních pěti místech 
se umístili zkušení borci ze Sportovního klubu Obchodní akademie v Jánských lázních. První 
místo již počtvrté vybojoval Jan Pelikán, druhý skončil Pet Sulanský a třetí Jan Horák. Oceněni 
byli nejen hráči, ale také první členové Dvorany slávy ŽBB. Jsou jimi MUDr. Alena Kalináčová a 
JUDr. Petr Ježek, kteří stáli u zrodu prvních sportovních klubů boccii v České republice a pomohli 
u nás tuto hru prosadit. Turnaj zpestřila také kulturní vystoupení, své umění ve stepu předvedl 
Martin R. Pařízek a zazpíval sbor z Dětského domova v Dolním Lánově.  
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Šesté pokračování novopackého poháru v boccii na sebe nenechalo dlouho čekat. 6. 
PAKA CUP znamenal další zkvalitnění turnaje, dvakrát tak velký počet hráčů a neuvěřitelných 
168 odehraných zápasů! V sobotu 2. října se v novopacké sportovní hale sešlo 32 závodníků z 
celé republiky, kteří se nejprve utkali v osmi základních skupinách. Z každé skupiny vzešli dva 
postupující, jenž se utkali ve vyřazovacích soubojích. Z nich vyšel jako vítěz Radek Procházka z 
TJ Léčebna Košumberk, který ve finále porazil oddílového kolegu Štefana Pekaru. T řetí místo 
získal čtyřnásobný vítěz PAKA CUPU Jan Pelikán. Všem zúčastněným předal ceny starosta Nové 
Paky Josef Cogan a místostarosta Staré Paky Věra Hlostová. 6. PAKA CUP však nebyl pouze o 
sportu, k příjemné atmosféře přispělo i vystoupení breakdance borců z Nová Paka Crew a ukázka 
tai-chi v podání Martina R. Pařízka. V tělocvičně byly také prezentovány vozíky a kompenzační 
pomůcky firmy Meyra a zdravotní potřeby a pomůcky dánské firmy Coloplast. 

 Boccia v rámci sdružení Život bez bariér však neznamená pouze po řádání PAKA CUPU, 
ale také celoroční tréninky a účast na závodech po celé republice. Tréninky většinou probíhají v 
tělocvičně Základní školy ve Staré Pace, kde se leckdy sejde i desítka hráčů. Zde se všichni učí 
dovednostem zacházení s míčky a také taktice, což jsou nezbytné předpoklady úspěchu na 
otevřených turnajích a závodech.  

Čtyři členové sdružení se pravidelně zúčasťnovali turnajů v boccii. Pavel Tomáš a Luděk 
Vondráček druhé české ligy a Josef Fučík a Jan Pelikán první ligy v rámci OZP Cupu. Tyto turnaje 
se postupně konaly ve Velkém Meziříčí, Krupce, Praze a v Brně. Borci ze ŽBB si v OZP Cupu 
vedli velmi dobře, Jan Pelikán skončil po čtyřech závodech na celkovém třetím místě a Josef 
Fučík na čtvrtém. Závěrečný turnaj OZP Cupu, který se konal poslední listopadový víkend v Brně, 
byl zároveň Mistrovstvím České republiky v boccii. Dvojnásobnému mistrovi republiky z 
předchozích let Janu Pelikánovi se tentokrát tolik nevedlo a skončil na třetím místě, Josef Fučík 
vypadl ve čtvrtfinále.  
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PROGRAM PREVENCE PROTI ÚRAZŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE 
 
 

Člověkem odkázaným na vozík a pomoc druhých se může stát kdokoli z nás během 
vteřiny. Stačí nepozornost při hře, skok do malé hloubky bazénu nebo jednoduše být ve špatnou 
chvíli na špatném místě. Právě na toto se snaží upozornit vozíčkáři z našeho sdružení. Program 
prevence proti úrazům dětí a mládeže je určen pro studenty základních a středních škol. První 
kurs z tohoto progamu byl uskutečněn 2. prosince v osmé třídě 2. Základní školy v Nové Pace. 
Josef Fučík ze ŽBB dětem vyprávěl o příčině svého postižení, způsobu léčby, rehabilitace a všech 
fyzických, psychických a ekonomických následcích svého úrazu.  

Dvouhodinová beseda umožnila dětem vžít se do pocitů hendikepovaného člověka a 
uvědomit si, že zdraví na prvním místě rozhodně není pouhá fráze. Mohli si také vyzkoušet jízdu 
na vozíku, asistenci vozíčkářovi nebo si zahrát bocciu. Pro většinu z nich to bylo první osobní 
setkání s vozíčkářem a toto malé nahlédnutí do světa tělesně postižených jim ukázalo, že i 
vozíčkáři mohou žít kvalitní život a že nestojí o lítost, ale o konkrétní pomoc. Některé z dětí se 
dokonce sami zajímali o možnost pomoci novopackým vozíčkářům, nabízeli se jako dobrovolníci 
nebo poukazovali na bariérová místa v  jejich okolí, které by bylo t řeba odstranit.  

Jak se při první besedě ukázalo, možnost osobně se  setkat s vozíčkářem a ptát se ho na 
jakékoli otázky, byla pro děti velmi přínosná. O tyto preventivní akce ihned projevily zájem další 
školy z blízkého i vzdáleného okolí, akce se také dočkala velkého ohlasu v médiích. A to jak v 
regionálním tisku, tak ve dvouminutové reportáži v po řadu Večerník z Čech, který vysílala Česká 
televize ve čtvrtek 6.12.2004.  
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Občanské sdružení Život bez bariér chce tento preventivní program realizovat v plné ší ři v 

následujícím roce. Cílem je naplno zaměstnat čtyři vozíčkáře a jejich asistenty, kteří by byli 
speciálně vyškoleni a spolu s názornými pomůckami by absolvovali tyto preventivní kurzy 
v přibližně stovce škol ročně. Program je prozatím koncipován v rámci Královehradeckého kraje, 
nabízí se však jeho rozšíření po celé České republice.  

I přes velký zájem škol o tento preventivní program bohužel narážíme na nedostatek 
financí. Zaplatit dopravu a asistenci na větší množství takovýchto přednášek není ve finančních 
možnostech sdružení. Přitom stát vydá na léčbu jednoho člověka po úrazu páteře přibližně milion 
korun ročně. Pokud by se tímto preventivním programem poda řilo předejít jen jedinému úrazu, 
zabráníme jedné rodinné tragédii a ušet říme také nemalou finanční částku.  

Tento preventivní program je navíc jedinečnou příležitostí, jak propojit dva dosud oddělené 
světy - zdravých lidí a tělesně postižených. Pro přednášející vozíčkáře je program možností, jak 
se dostat mimo svůj domov nebo ústav, integrovat se do společnosti, navázat kontakty a třeba si i 
najít nové přátele. Program navíc nabízí vozíčkářům tolik potřebné zaměstnání a pocit, že jsou i 
přes svůj hendikep pro společnost užiteční. Na druhou stranu děti jsou od toho pravého člověka 
varováni před rizikem úrazů páteře a z osobního setkání s vozíčkářem se mohou naučit, jak se k 
těmto lidem chovat, jak jim pomáhat. Ale především to, 
že tělesně postižení lidé nejsou o nic méně hodnotní než ostatní lidé, a že i oni mají své obyčejné 
starosti a také radosti. 
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PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK 

 
Nedílnou součástí činnosti občanského sdružení Život bez bariér je také půjčování a 

oprava kompenzačních pomůcek. Kompenzační pomůcky jako mechanické či elektrické vozíky, 
chodítka, polohovací postele nebo francouzské hole sdružení získává buď formou věcných darů, 
nebo je nakupuje z finančních prostředků od sponzorů a z dotace od Královehradeckého 
krajského úřadu. Všechny kompenzační a rehabilitační pomůcky si může zapůjčit kdokoli, tělesně 
postižený nebo člověk s dočasným pohybovým omezením. Půjčujeme za symbolický poplatek, 
který se pohybuje od 1 do 5 kč za den podle druhu pomůcky. 

 
 

Druhy kompenzačních a rehabilitačních pomůcek: 
(stav ve skladu ŽBB ke konci roku 2004) 

 
 
 
 
 
mechanické vozíky 
elektrické vozíky 
elektrické tříkolky 
stavěcí vozíky 
stavěcí stoly 
posilovací stroje 
sprchové vozíky 
polohovací postele 
elektrické zvedáky 
polohovací židle 
sedáky do vany 
chodítka 
francouzské hole 
ortézy 
bradla 
zateplovací dečky 
masážní strojky 
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PODĚKOVÁNÍ NADACI DOBRÉ DÍLO 
 

ZA POUŽITÉ KOMPENZAČNÍ POMŮCKY PRO POSTIŽENÉ 
 
 

 
 
 
Milá sestro Goretti, 

  
naše sdružení pořádalo ve sportovní hale v Nové Pace závody v boccii pro postižené. 

Vystavovali jsme zde použité kompenzační pomůcky, které nám věnovala Vaše nadace Dobré 
dílo. Jedna holčička z Moravy - Veronika Pokorná ze Sulíkova - si při této příležitosti přijela pro 
elektrický vozík. Přestože stále nemáme z čeho financovat opravy, podařilo se nám narychlo 
sehnat na dluh baterie a ještě stihnout vozíček opravit. Veronika na něj čekala půl roku a 
pojišťovna jí ho odmítla uhradit. Je jí pět let a je nemocná dětskou obrnou a do šesti let nemá na 
elektrický vozík nárok.  

Nejprve Veronika vůbec nemluvila a byla smutná. Jak jsme ji posadili do vozíčku, tak ujela 
bez dechu a strnule pár metrů. Když zjistila, že ho ovládá, následovala bouře nadšení a radosti a 
smíchu. Nestíhala mluvením vyjadřovat své pocity, jak pojede za babičkou, strejdou a za kým 
všude ještě zajede. Stálo nás okolo pár dospělých a bylo to tak dojemné, že jsme před ní všichni 
skrývali slzičky. Kdyby tak jen všude na světě kanuly slzy jen kvůli dobrým skutkům.  

Děkuji Vám i nadaci Dobré dílo za pomoc a za ten krásný pocit, že jsme společnými silami 
učinili opět jednoho človíčka šťastným.  
 

Josef Fučík, zmocněnec ŽBB  
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ZAMĚSTNÁNÍ V CHRÁNĚNÉ DÍLNĚ 
 
 

  Zaměstnání je pro postižené velmi důležitou součástí života. Jednak je pro ně zdrojem 
příjmů, což není vzhledem k velikosti invalidního důchodu nikterak zanedbatelné. Ale především 
být zaměstnán je pro postižené důležité hlavně psychicky. Zaměstnání jim přináší uspokojení 
a pocit, že i přes svůj hendikep jsou pro společnost užiteční a mají jí co nabídnout. 

Naše sdružení se již velmi dlouhou dobu snaží o zprovoznění vlastní chráněné dílny. 
Bohužel jejímu otevření  brání nedostatek vhodných prostor. Proto sdružení alespoň zajišťuje 
práci vozíčkářům a jinak  postiženým lidem v chráněné dílně Filipa v Lázních Bělohradě. 
Hendikepovaní zde vyrábí a distribuují například bezpečnostní fotoluminiscenční značení, obalové 
materiály, hygienické zboží, ochranné pracovní pomůcky nebo reklamní předměty. Stejně tak ŽBB 
zajišťuje rekvalifikace 
na zaměstnání pro sedící a vybavení a řešení domácích, především počítačových pracovišť. 
 
 
 
 

Můžeme se nesměle pochlubit, že 90% členů našeho sdružení má své zaměstnání. 
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SPOLEČNĚ PROTI BARIÉRÁM 

  
Společně proti bariérám je název projektu, na kterém spolupracuje občanské sdružení Život 

bez bariér a Město Nová Paka. Cílem je soustavně a systematicky pracovat na odstraňování 
fyzických bariér v Nové Pace a okolí. Na základě dohody vyčlení město každý rok 50 tisíc korun 
na odstraňování bariér. Vozíčkáři ze ŽBB vypracovali podrobný plán Nové Paky, ve kterém jsou 
vyznačena všechna veřejná místa s bariérou. Většinou se jedná o mnohdy zbytečné schody, 
chodníky s vysokým obrubníkem nebo strmým nájezdem, nevhodnou ší řku dveří nebo vysoké 
prahy.  

Vozíčkáři s městem úspěšně spolupracovali například při rekonstrukci budovy Městského 
úřadu v Nové Pace, vyřešena byla bezbariérovost pošty, Městského kulturního střediska, České 
spořitelny, několika obchodů, dvou restaurací a jedné lékařské ordinace. Stejně tak byla 
vyhrazena parkovací místa pro postižené na novopackém náměstí. Stále je však před námi 
mnoho práce, neboť výčet míst s bariérou zůstává nadále velmi dlouhý.¨ 
 
 
 

     
 
 
 

Sdružení může nabídnout služby pana Michala Vaška, který je držitelem osvědčení 
konzultanta pro bezbariérový přístup od Ministerstva životního prostředí. Bohužel i přes existenci 
vyhlášky stavebního zákona, která definuje parametry bezbariérovosti, je stále mnoho nov ě 
zkolaudovaných staveb nevyhovujících. 
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FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 
 
 

Příjmy: 
 
 
Dotace KHKÚ (půjčovna kompenzačních pomůcek)      90000,- 
Dotace KHKÚ (provoz sdružení)         52800,- 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy       35000,- 
Metrostav, Praha           30000,- 
FILIPA s.r.o., Lázně Bělohrad         30000,- 
Jitka Záňová, Brtev           20000,- 
Jaroslav Pipek, Vrchlabí          15000,- 
Nadační fond Václava a Livie Klausových, Praha      12800,- 
Josef Bohm, Čistá u Horek         10000,- 
Paka Cup (ubytování, strava...)           9413,- 
KOVO Peguform, Libáň            5000,- 
Milan Typlt - Autodoprava, Nová Paka          5000,- 
DM invest, Svitavy             4000,- 
Půjčovné kompenzačních pomůcek          3542,- 
Marcela Žlabová, Vidonice           3500,- 
Jaroslav Doubek Elektro, Nová Paka          3000,- 
Obec Stará Paka             2000,- 
Členské příspěvky             1600,- 
Coloplast, Praha             1000,- 
Jednota, Nová Paka            1000,- 
Pension Mája, Vrchovina            1000,- 
Cestovni agentura Malinová, Nová Paka           500,- 
Výtěžek z benefiční výstavy pohlednic            326,- 
Bankovní úroky                 17,- 
 
Příjmy celkem                       336 498,- 
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FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 
 
 

Výdaje: 
 
 
Nákup a výroba kompenzačních pomůcek        88924,- 
Kancelářské potřeby + PC technika         41955,- 
Opravy kompenzačních pomůcek         33372,- 
Telefony             25060,- 
Cestovné             23435,- 
3 sady míčků na bocciu           23178,- 
Mzdové výdaje            20000,- 
Paka Cup (plakáty, ubytování, strava, ceny...)        13435,- 
Vedení účetnictví            10600,- 
Pronájem nebytových prostor            5419,- 
Dresy na bocciu              4070,- 
Provozní náklady              3508,- 
Bankovní poplatky              2355,- 
Školení pracovníka                849,- 
Poštovné                 673,- 
 
Výdaje celkem                  296 833,- 
 
Zůstatek                    39 665,- 
 
 

 
 

Zůstatek bude použit na realizaci programů a služeb ŽBB v roce 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

            18  
 

 
 
 

DĚKUJEME VŠEM, 
 

KTEŘÍ FINANČNĚ PŘISPĚLI NA POMOC POSTIŽENÝM 
 
 
 

Královehradecký krajský úřad 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
Metrostav, Praha 
FILIPA s.r.o., Lázně Bělohrad 
Jitka Záňová, Brtev 
Jaroslav Pipek, Vrchlabí 
Nadační fond Václava a Livie Klausových, Praha 
Josef Bohm, Čistá u Horek 
KOVO Peguform, Libáň 
Milan Typlt - Autodoprava, Nová Paka 
DM invest, Svitavy 
Marcela Žlabová, Vidonice 
Jaroslav Doubek Elektro, Nová Paka 
Obec Stará Paka 
Coloplast, Praha 
Jednota, Nová Paka 
Pension Mája, Vrchovina 
Cestovni agentura Malinová, Nová Paka 
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DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ POMOHLI 
 
 

Město Nová Paka 
Nadace Dobré dílo sester sv.Karla Boromejského, Praha 

Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, Praha 
Nadace CHARTY 77, Praha 
Miloš Stašink, Horní Branná 

HSF telekomunikace, Sokolov 
Eva a Petr Kubíkovi, Chotěvice 

JUDr. Petr Ježek, Železnice 
Ing. Petr Kosejk, Nová Paka 

MEYRA, Jánské Lázně ŠKOFIN, Praha 
Umělecká slévárna HVH, Horní Kalná 

Jiří Novák - Betona, Nová Paka 
Lohman - Rauscher, Nová Paka 

Textil - Drogerie Eva Vanclová, Nová Paka 
Sygna Pumpy, Roškopov Orion, Stará Paka 

Restaurace a penzion Sokolovna, Stará Paka 
Řeznictví Václav Karel, Stará Paka 

Železářství Lubomír Hrubý, Stará Paka 
Norma, Stará Paka BAG, Vidonice 

HD Plast Milan Hadinec, Stará Paka 
Truhlářství Miroslav Vodička, Stará Paka 

Počítače Fučík, Nová Paka SOU a učiliště, Nová Paka 
Pascal V.Doubek, Nová Paka Potraviny Rys 
Cukrárna Brendl, Nová Paka KoPek, Brno 

Základní škola, Stará Paka 1.Základní škola, Nová Paka 
2. Základní škola, Nová Paka Dětský domov, Dolní Lánov 

Enika, Nová Paka Akuservis Vávra, Nová Paka 
Kadeřnictví LM, Stará Paka 

Grill bar - Bezstarosti, Nová Paka 
bratr Josef Tomáš 

Jan Cerman, Tomáš Dlouhý, Aleš Fučík, Jan Pelikán ml., 
Blanka Horáčková, manželém Pochopovi, Jiří Müller s maminkou, 

Ivo Krsek, Martin R. Pařízek, Zděněk Horák, Tomáš Máhrla, 
Olga a Lenka Kosejkovi, Eva Kloučková, V. Bajerová, J. Malá, 

J. Sucharda, P. Čeřovský, sl.Vlachová ..... 
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DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ V ROCE 2004 

POMOHLI KE ZLEPŠENÍ KVALITY ŽIVOTA 
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PŘEJEME VÁM VŠE NEJLEPŠÍ 
A TĚŠÍME SE NA SPOLUPRÁCI 

V ROCE 2005 
 

ŽIVOT BEZ BARIÉR 
občanské sdružení 

pro vzdělávání, sport a odstranění bariér postižených 
 

Lomená 533, Nová Paka 509 01 
info@zbb.cz ; www.zbb.cz  

tel: +420 603 828 353 
IČO: 266 52 561 

 
účet u komerční banky Nová Paka: 78-8511550297/0100 

mailto:info@zbb.cz
http://www.zbb.cz

