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„o. s. Sportem proti bariérám – eský Ráj“ 

nezisková organizace 
 

Sídlo: U Školky 488, 507 91 Stará Paka 
O: 27031161 

DI : CZ27031161 
Vznik organizace: 9. 5. 2006 (registrací u MV R pod . j.: vs/1-1/64 120/06-R) 
Zapsána podle nového ob anského zákoníku ve spolkovém rejst íku: 1. 1. 2014 
Spisová zna ka: L 5977 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové  
Bankovní ú et: 2700177287/2010 (u Fio banky, a. s.) 
 
Internetové stránky: www.spb-cr.cz a www.D-P-K.cz 
E-shop: www.rajpohody.cz 
E-mail: spb-cr@email.cz 
Tel.: +420 734 501 236 
 
Kancelá  organizace a kontakt. místo sociálních služeb: Stanislava Suchardy 65, 509 01 Nová Paka 
Chrán né dílny – provozovna 1 (keramika): Stanislava Suchardy 65, 509 01 Nová Paka 
Chrán né dílny – provozovna 2 (sportovní pom cky): J. Ková e 357, 507 91 Stará Paka 
Chrán né dílny – provozovna 3 (kompletace + pedig): Nádražní 111, 507 91 Stará Paka 
Obchod Ráj pohody: Stanislava Suchardy 65, 509 01 Nová Paka, (50°29'44.153"N, 15°30'52.279"E) 
Projekt DOME EK PLNÝ KOLE EK: Nádražní 111, 507 91 Stará Paka 
 

lenové výboru sdružení: 
Ladislav Kratina (p edseda a jednatel) – tel.: 739 455 037, e-mail: ladislav.kratina@email.cz 
Jan Pelikán st. (vedoucí sportovních aktivit) – tel.: 604 290 189, e-mail: chroust.pelikan@seznam.cz 
Marcela Sedláková (vedoucí sociálních služeb) – tel.: 724 729 259, e-mail: marcelasedlakova@email.cz 
Stanislava Chlupá ová (osobní asistentka) – e-mail: C.STANA@seznam.cz 
Vlastimil Hude ek (pracovník dílny) – e-mail: hudecek.spb@email.cz 
 

 „o. s. Sportem proti bariérám – eský Ráj“ je sdružení lidí, kte í již od roku 2006 pomáhají 
lidem s hendikepem a vytvá ejí podmínky pro jejich samostatnost, pracovní uplatn ní, sportovní 

a volno asové aktivity a sociální i spole enskou integraci. 
 

Hlavní innosti sdružení (pro lidi s hendikepem): 
 po ádání integrujících sportovních a volno asových akcí 
 provozování denního centra, denního stacioná e a odleh ovacích služeb 
 provozování sociální služby - osobní asistence 
 provozování chrán ných dílen 
 další innosti vedoucí ke zkvalit ování života hendikepovaných a zapojení ve ejnosti do této 

problematiky (poradenství, besedy, mapování bezbariérovosti, atd.) 
 

Dopl ková (hospodá ská) innost: 
 maloobchod a velkoobchod 

(hospodá ská innost pomáhá sdružení financovat hlavní innosti sdružení a zajiš uje odbyt výrobk  ch. dílen) 
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SPORTOVNÍ INNOST (integrované sporty) a VOLNO ASOVÉ AKTIVITY 
 

Orientujeme se p edevším na sporty pro velmi t žce fyzicky handicapované sportovce: paralympijský 
sport bocciu (obdoba francouzského petanque) a záv sný kuželník. Již pátým rokem také úzce 
spolupracujeme s Asociací integrovaných sport , o. s. (AIS) na projektu integrovaných sport , který 
tyto dva sporty ur ené pouze lidem s nejt žším fyzickým postižením integroval (zp ístupnil) širší 
ve ejnosti. Vznikla tak iBoccia a iKuželník, sporty kde hendikep nehraje žádnou roli a kterým se 
mohou spole  v novat nejen lidé s r zným postižením, ale též lidé zcela zdraví a všech v kových 
kategorií. 
 

Organizujeme celorepublikové turnaje: 
Pro Asociaci integrovaných sport , o. s. organizujeme celorepublikové 
turnaje v iKuželníku a iBoccie, kterých se zú astnilo p es 180 sportovc . 
V tomto roce jsme zorganizovali: 
8. 3. 2014 - 1. kolo SOB Leasing Cupu iKuželníku 2014: Stará Paka  
12. 4. 2014 - I. turnaj 1. a 2. ligy iBoccii 2014: Nová Paka  
12. 7. 2014 - II. turnaj 1. a 2. ligy iBoccii 2014: Ho ice  
19. 7. 2014 - 3. kolo SOB Leasing Cupu iKuželníku 2014: Dolní Kalná 
6. 9. 2014 - 4. kolo SOB Leasing Cupu iKuželníku 2014: Branžež 
18. 10. 2014 - III. turnaj 1. a 2. ligy iBoccii 2014: Nová Paka 
8. 11. 2014 - 5. kolo SOB Leasing Cupu iKuželníku 2014: Stará Paka  
 

Uspo ádali jsme sportovní týdenní kemp: 
7. - 14. 7. 2014 jsme (op t s Asociací integrovaných sport , o. s.) uspo ádali 
týdenní sportovní kemp v Auto-campu Milovice u Ho ic. Skv lé po así nám 
umožnilo v novat se také plavání, turistice, atd., ale úst ední byly 
dvoufázové tréninky iBoccii, kterých se také ú astnila eská reprezentace 
boccii, která se p ipravovala na mezinárodní turnaj.  
Ve erní posezení, volno asové aktivity, vým na zkušeností a nových 
poznatk  – to dává našemu sportovnímu kempu také velký sociální rozm r. 
Je to velmi náro ná a vy erpávající akce, p i které zajiš ujeme 24 
hodinovou osobní asistenci t žce postiženým vozí ká m v provizorních 
podmínkách, ale je to také krásné setkávání se spoustou úžasných zážitk  – 
už se zas t šíme na p íští kemp :-) 

Po ádáme pravidelné tréninky: 
Každé pond lí (krom  státních svátk  a školních prázdnin) 
po ádáme (s podporou Krajského ú adu Královéhradeckého 
kraje a Konta Bariéry) ve Staré Pace tréninky integrovaných 
sport , kterých se též ú astní mezinárodní rozhod í a 
sportovci se zkušenostmi z velkých sv tových turnaj  
(v etn  paralympiády). To je, p edevším pro za ínající 
sportovce, velká motivace. 
 
Školíme: 
Po ádáme kurzy pro rozhod í integrovaných sport  a 
všechny nové zájemce o tyto sporty (trenéry z ad spec. 
pedagog , vychovatel , sportovních pracovník , atd.). Ti 
nám pak pomáhají nejen na námi organizovaných akcích, 
ale také na sportovních akcích dalších organizací a 

i rozší ení t chto integrovaných sport  do dalších region  
po celé R. 

 
Integrované sporty si získávají mezi lidmi stále v tší oblibu a své další stoupence. Poda ilo se nám 

esv it širší ve ejnost o tom, že lze s hendikepovanými lidmi trávit as aktivn .  
 

Zárove  bo íme stereotypy, kdy asto pracovníci a dobrovolníci p i sportovních akcí 
hendikepovaných sami sebe „odsoudí pouze“ do rolí asistent  a pomocník . I když to nevypadá 

jako nic revolu ního, je to významný posun ve vnímání práce s hendikepovanými lidmi, který nám 
umož uje získat více dobrovolník , zvyšuje míru integrace a zajiš uje skv lou atmosféru na 

sportovních akcích. 
 

íme, že je to z velké ásti zásluha práv  našeho sdružení. 
 
Volno asové aktivity 
Jezdíme na kulturní akce (koncerty, divadla, kina), na kterých 
zájemc m zajiš ujeme nejen dopravu, ale i asistenci. Po ádali 
jsme také tradi ní Roškopovský bál a ú astnili se r zných 
ples , poutí, atd. Zorganizovali jsme op t mnoho výlet  
v našem regionu - eském ráji. 
Zachováváme otev ená setkání v našem denním centru vždy v 
pond lí (krom  státních svátk ), kde jsou vítáni všichni lidé, 
kte í mají zájem nejen o r zné dovednosti (rukod lné aktivity), 
ale i p átelské popovídání a tematická setkávání. 
V roce 2014 jsme ve spolupráci se Sborem dobrovolných 
hasi  Dolní Kalná op t po delší p estávce uspo ádali 
recesistickou sout ž: Kalenský vozík, aneb požární útok trochu 
jinak“, kdy jsme za ú asti široké ve ejnosti sout žili na 
invalidních vozících. 



 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY – osobní asistence 
 

Osobní asistenci poskytujeme d tem, dosp lým i senior m v mikroregionu 
novopacka a jeho blízkém okolí od roku 2007. V roce 2014 již osm naši 
profesionálních asistent  poskytlo 47 klient m 10 195 hod. osobní 
asistence, p i jejímž poskytování najezdili celkem 48 758km. Ve srovnání 
s p edchozím rokem jsme poskytování osobní asistence (tak jako každý rok) 
op t navýšili o více než 20% oproti p edchozímu roku.  
 

Ke konci roku 2014 jsme za ú asti hejtmana Královéhradeckého kraje slavnostn  ukon ili naši 
dvouletou snahu o získání dalších automobil , které by nám postupn  umožnili rozši ovaní naší denní 
kapacity služby na sou asných 18 klient . Poda ilo se nám b hem t chto dvou let po ídit ty i další 
automobili za podpory krajského ú adu, obcí i sponzor  z našeho regionu. Tato podpora je pro nás, 
vedle spokojenosti našich klient , ocen ním i závazkem do dalších let. 
 

 
 
 

Asistenci v roce 2014 také zajiš ovalo více než 60 
našich dobrovolník  p i sportovních a volno asových 
aktivitách, které jsme organizovali. 
Naši asistenti - dobrovolníci nám nap . pomáhají 
v bariérovém prost edí p ekonávat r zné „nástrahy“ 
v podob  schod  a bariérových WC, ale také 
s odhodem mí  u boccii, s osobní hygienou, atd. 
Vzhledem k tomu, že se p i t chto aktivitách 
zam ujeme na t žce fyzicky hendikepované lidi, 
kte í jsou mnohdy zcela nesob sta ní (špatn  
artikulují, neovládají kon etiny, mají špatnou koordinaci, atd, je pro n  tato pomoc velmi d ležitá – 
zásadní.  
 
Od za átku roku 2007 do 31. 12. 2014 jsme poskytli již více než 35 tisíc hodin profesionální osobní 

asistence více než 240 klient m. Ti mohou díky našim školeným pracovník m žít v domácím 
prost edí, navšt vovat školu ve svém nejbližším okolí, jezdit na rehabilitaci, k léka i, atd. 

 

Díky našim dobrovolník m ale také poskytujeme mnoha dalším lidem osobní asistenci na 
sportovních, kulturních a spole enských akcích a dalších volno asových aktivitách. 

CHRÁN NÉ DÍLNY – chrán ná pracovní místa 
 

Hendikepované pracovníky zam stnává naše sdružení již od svého vzniku v roce 2006. Nejd íve to byli 
pouze organiza  – administrativní pracovníci (na koordinaci dobrovolník , zabezpe ení sportovních 
a kulturních akcí, administrativní innost sdružení, po ádaní besed o život  na vozíku, atd.). 
V roce 2008 jsme za ali s rukod lnou výrobou (keramika, pedig, atd.) a také s výrobou sportovních 
pom cek pro hendikepované. 
V roce 2010 jsme vybudovali v Suchardov  ul. v Nové Pace dílny (keramika + pedig + sportovní 
pom cky) kancelá e a obchod a získali jsme od Ú adu práce oficiální statut chrán ných dílen. 
V roce 2012 jsme p esunuli výrobu sportovních pom cek pro hendikepované z dílny v Nové Pace do 
naší  nové  dílny  ve  Staré  Pace  v  areálu  firmy  Norma,  s.  r.  o.  Naši  organiza ní  pracovníci  také  za ali  
poskytovat odborná školení v integrovaných sportech (pro samotné sportovce, trenéry a rozhod í). 
Prošli transformací chrán ných dílen podle nové legislativy, vymezili jsme s Ú adem práce chrán ná 
pracovní místa a zvýšili jsme po et zam stnanc  se zdravotním postižením na 26 pracovník . 
V roce 2013 jsme získali  objekt tiskárny ve Staré Pace:  DOME EK PLNÝ KOLE EK. To nám umožnilo 
další rozvoj chrán ných dílen. Tiskárna Fitos spol. s r. o. z stává v ásti objektu v pronájmu a 
skládáme pro ni v naší chrán né díln  krabi ky. Tato spolupráce nám pomáhá p i financování 
bezbariérových úprav, které jsme ješt  v tomto roce zahájili, a zárove  dává práci dalším zdravotn  
hendikepovaným lidem. 
V roce 2014 jsme kone  (po vy erpávajících jednáních s ú adem práce) oficiáln  z ídili v DOME KU 
PLNÉM KOLE EK novou provozovnu s alespo  t emi novými chrán nými pracovními místy a mohli 
jsme p ijmout nové zam stnance (p vodn  jsme usilovali o deset míst). Ke konci roku se nám 
poda ilo p esunout do nové provozovny další pracovníky z Nové Paky. V Nové Pace tak mohl 
vzniknout plnohodnotný obch dek s našimi výrobky a rozší ila se zde také výroba keramiky. V nové 
provozovn  jsme za ali vyráb t marionety, výrobky z pedigu a dárkové krabi ky. V tomto roce se nám 
také poda ilo dokon it e-shop: www.rajpohody.cz, kde naleznete a m žete si objednat v tšinu 
našich výrobk . 
V našich provozovnách ve Staré a Nové Pace nyní pracuje 31 zdravotn  postižených zam stnanc . 
 

 

Další rozvoj našich chrán ných dílen by nám m la umožnit instalace výtahu do DOME KU 
PLNÉHO KOLE EK, který by nám zp ístupnil všechna podlaží objektu. Doufáme nejen ve 
vytvo ení nových pracovních míst a zefektivn ní a rozší ení stávající výroby, ale v budoucnu také 
v možnost zam stnat velmi hendikepované lidi na vozíku, kte í by u nás našli nejen pracovní 
uplatn ní, ale také bezbariérové bydlení s osobní asistencí a sportovním a volno asovým vyžitím. 

http://www.rajpohody.cz/


 

DOME EK PLNÝ KOLE EK 

(dále jen DPK) 
Cílem tohoto projektu je vybudování: 
- chrán ného bydlení pro 12 t žce fyzicky handicapovaných 

vozí ká  a 6 mentáln i psychicky handicapovaných lidí 
- zázemí odleh ovacích služeb -  ubytování  pro  lidi,  kte í  

pot ebují zajistit osobní asistenci na p echodnou dobu (nap . 
z d vodu onemocn ní, nebo dovolené pe ující osoby) 

- chrán ných dílen pro minimáln  30 lidí se zdravotním 
postižením 

- kancelá í sociálních služeb (osobní asistence, chrán né bydlení, odleh ovací služby), sportovních aktivit, 
chrán ných dílen, administrativních pracovník  sdružení, atd. 

- sklad  pro sportovní vybavení, kompenza ní pom cky, materiál a výrobky chrán ných dílen, atd. 
- prostor pro sportovní a volno asové aktivity 
- ubytování sportovc  p i našich sportovních akcích 
- etn  dalších možností jako je nap . rehabilitace, fitnes, hosp dka, atd. 

v objektu bývalé tiskárny: Nádražní 111, Stará Paka. 
 

Rok 2014 se vyzna oval p edevším nekone ným jednáním s ú adem práce. Naším cílem bylo z ídit 
v DPK v již p ipravené provozovn  (díln  a kancelá i) co nejvíce chrán ných pracovních míst.  Usilovali 
jsme  o  deset  a  získali  jsme  t i.  Nikdy  bychom  ne ekali  takové  p ekážky  tam,  kde  jsme  doufali  
v maximální vst ícnost a podporu. Nakonec jsme volnou kapacitu v DPK využili k p est hování jiných 
pracovník  a inností, takže nakonec jsme novou dílnu a kancelá e využili bezezbytku. Byl to ale boj. 
 

Dále se rozvíjela spolupráce s tiskárnou Fitos spol. s r. o., která z stala v ásti objektu a krom  nájmu 
nám  prospívá  i  tím,  že  pro  ni  naši  zam stnanci  kompletují  krabi ky.  Bývalý  majitel  je  pro  nás  také  
zdroj d ležitých informací o objektu. 
 

Projekt p estavby objektu se rodí velice ztuha, ale poda ilo se nám vymyslet výtah a úpravy tak, 
abychom v budoucnu m li bezbariérový celý objekt. Koncem roku jsme v Adventních koncertech 

eské televize získali od televizních divák  takovou podporu, že v p íštím roce již výtah v DPK bude. 
 

Za ali jsme jednání s eskými drahami o odkoupení pozemku vedle DPK, který by nám zajistil 
ístupovou cestu na zahradu s možností vybudovat u DPK dostate né parkovišt . Poda ilo se nám 

získat darem pár pozemk  poblíž DPK a koupit za 250 tis. K  domek p ed celkovou rekonstrukcí, který 
bude (po získání pozemku od D) v areálu DPK. 
 

Celý projekt DPK se za íná rýsovat a i když nás eká spousta práce, máme z toho velmi dobrý pocit. 
Odezva ve ejnosti je výborná, zájem potencionálních uživatel  obrovský. Vše do sebe za íná zapadat 
a  naše  obava  z  toho  co  vše  bude  možné  v  objektu  realizovat  a  kolik  budeme  muset  ze  svých  plán  
slevit je pry  – vypadá to, že budeme moci vybudovat DPK p esn  podle našich p edstav. 
  

íslo ú tu ve ejné sbírky: 244617832/0300. 
(z statek na tomto ú tu je k 31. 12. 2013: 159 984,79 K ) 

KUJEME. 
 

Hospoda ení v roce 2014: 
Hlavní innost:     Hospodá ská innost:                       Za sdružení celkem: 
Dotace:             4 058 263,- K    Náklady:     18 225 051,- K               P íjmy:      25 628 842,- K  
Dary:                376 063,- K    Výnosy:       18 911 415,- K               Výdaje:     25 320 455,- K  

íjmy:             2 283 101,- K  
Náklady:             5 495 076,- K     
     
Kladný výsledek hospoda ení v celkové výši 308 387,- K  byl p eveden do dalšího roku a bude z n j 
pr žn  financovaný rozvoj našich inností v roce 2015. P edevším to budou investice do dalších 
bezbariérových úprav v DOME KU PLNÉM KOLE EK tak, abychom zp ístupnili všechna podlaží 
hlavní budovy a na mzdové náklady nových pracovník  (jak v sociálních službách, tak v chrán ných 
dílnách), které plánujeme v p íštím roce p ijmout (dotace se bohužel dostávají zp tn ). 
 
 

 
 
 
 
 
Zvláštní pod kování pat í t mto našim podporovatel m: 
 

ad práce Ji ín  Ministerstvo práce a sociálních v cí  sto Nová Paka  
Obec Stará Paka  Krajský ú ad Královéhradeckého kraje  Obec Lužany 

SOB Leasing, a. s.  SOB Leasing pojiš ovací maklé , s. r. o.  KOMIX, s.r.o. 
Daniel Polman, N. Paka Konto Bariéry – Nadace Charty 77   Pivovar Nová Paka 
KOBIT – Ji ín   HAVEL PLYN a. s., Studenec     Novopacké SKLEPY 
MEYRA R, s.r.o.  Petr Burcal, Praha     Václav Portych 
  
 
 
 

kujeme také všem „drobným“ dárc m, našim zákazník m a p edevším dobrovolným 
pracovník m, bez kterých bychom naší innost nemohli v bec provozovat. 

 
KUJEME!!! 


