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název:  DMO PObYTY o.s.
sídlo:  Táborská 965, 293 01 Mladá Boleslav
IČO:  22818189
registrace:  MVČR č.j. VS/1-1/58449/04-R
statut:  spolek
bankovní spojení:  43-6635300207/0100,
 KB a.s. Ml. Boleslav
telefon (mobil):  731 964 784
webové stránky:  www.dmopobyty.cz
mail:  katka.maxova@dmopobyty.cz
předsedkyně:  Kateřina Maxová
místopředsedkyně:  Renata Marešová
revizor:   Ing. Petra Hlavatá
sbírka:    Spolek získal osvědčení Krajského úřadu Středočeského kraje ke konání 

veřejné sbírky č.: 74792/2012/KUSK v době od 1. 6. 2012 do 27. 4. 2015 
formou přenosných pokladniček a prodejem předmětů. Výtěžek ze 
sbírky bude použit na částečné pokrytí nákladů spojených s pořádáním 
ozdravných pobytů pro postižené dětskou mozkovou obrnou (zajištění 
autobusu, ubytování, rehabilitační procedury, program v místě pobytu, 
24hodinoví asistenti) 

POsLÁNÍ sPOLKU
Cílem našich akcí a programů je ukázat handicapovaným cestu k aktivnímu způsobu života, 
který jim umožní zařazení do společnosti. Vedeme každého jednotlivce k tomu, aby se o sebe 
dokázal postarat, nebo aby si byl schopen potřebnou pomoc zajistit sám.

hLaVNÍ CÍLE NaŠEhO sPOLKU:
•  inkluze tělesně postižených spoluobčanů
•  podpora všech druhů podnikání se zaměřením na možnosti daňových úlev a sociálních 

výhod u postižených spoluobčanů
•  vyhledávání pracovních příležitostí a uplatnění pro postižené spoluobčany v oblasti zvyšová-

ní počítačové gramotnosti–snaha o racionální využívání výpočetní techniky a jejich možností
•  působení v oblasti rodinných vazeb u postižených spoluobčanů
•  tvorba a realizace zdravotních programů–pořádání rehabilitačních pobytů
•  pořádání školení a vzdělávacích akcí pro postižené spoluobčany
•  pořádat odborné semináře pro zaškolení dobrovolníků
•  pomoc klientům při zajišťování rehabilitačních kompenzačních pomůcek a zapojení klienta 

do běžného života (Jak vyplnit složenku? Jak jednat s úřady? Zajištění asistenta na základě 
zdravotního stavu klienta)

•  vyhledávání dobrovolníků ze zdravotních a sociálních škol
•  zapojit se do dotací a grantů na naši činnost
•  odborná rehabilitace Vojtovou metodou či canisterapie
•  cílem našich aktivit je ukázat lidem s handicapem cestu k samostatnému a aktivnímu 

způsobu života, který jim umožní zařazení do společnosti
•  vedení každého jednotlivce k tomu, aby se o sebe dokázal postarat, nebo aby si byl 

schopen potřebnou pomoc zajistit sám

Členská schůze

Místopředsedkyně
Renata MAREŠOVÁ

Revizor
Ing. Petra HLAVATÁ

Předsedkyně
Kateřina MAXOVÁ

Dobrovolníci
PRACOVNÍCI

externí

1. O sPOLKU DMO PObYTY O.s.
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V současné společnosti existuje mnoho nadačních i ji-
ných fondů a spolků, které pomáhají tělesně i mentál-
ně postiženým lidem. Zároveň však existují i jednotlivci, 
zdraví či postižení, kteří se také snaží svým postiženým 
spoluobčanům nějakým způsobem pomoci. Jedním 
z nich je i Kateřina Maxová z Mladé Boleslavi.
Katka se narodila v roce 1974 s nemocí nazvanou 
dětská mozková obrna. Své první vratké kroky udě-
lala ve 4 letech v Lázních Košumberk. Základní školu 
vychodila při Jedličkově ústavu v Liberci. Katka má 
špatnou chůzi, motoriku rukou a také špatně hovoří. 
Nicméně jejím koníčkem se stal počítač. Kontaktova-
la Sdružení zdravotně postižených v Mladé Boleslavi 
a nabídla jim své znalosti. Nakonec pro sdružení za-
ložila kartotéku klientů a postupem času pro ně shá-
něla i finanční prostředky na samotný chod sdružení. 
Od svých 18 let jezdila na pobyty pro tělesně postiže-
né. Po pěti letech ji samotní organizátoři oslovili, zda-li 
by si sama nechtěla zorganizovat nějaký pobyt pod 

hlavičkou Československé rehabilitační společnosti MUDr. Vojty. A tak začala první etapa jejího 
života. Avšak nikdo ji neřekl a neporadil, jak se takové pobyty mají správně v rámci legislativy 
vést. Vzniklo z toho mnoho problémů a neshod. V tomto období však Katku potkala životní rána. 
Oba její rodiče během několika měsíců zemřeli a Katka se najednou ocitla v situaci, kdy si se 
vším musela poradit sama. Vzhledem k jejímu postižení si ale Katka nezvládne uvařit či nakrá-
jet i obyčejný chleba. A tak se do jejího života vložila starší sestra Renata, která opustila svou 
práci v Praze a přestěhovala se za Katkou, aby jí pomohla. Časem se zjistilo, že Katka vzhledem 
k organizování pobytů potřebuje větší prostor jak na práci, tak na přijímání návštěv. Její sestra 
prodala byt v Praze a zakoupila malý byt v Mladé Boleslavi a zařídila tak Katce kancelář. V tuto 
dobu se Katka rozhodla k razantnímu kroku a za pomoci svých známých i sestry si založila své 
občanské sdružení s názvem DMO Pobyty. Od této doby začal Katce úplně jiný život. V Mladé 
Boleslavi začala spolupracovat s firmami JM Partners s.r.o., Help Centrum s.r.o., Spokojený do-
mov, swedDesign – M. Švestka a nadací Sponte Sua. Díky této nadaci se sdružení DMO POBYTY 
zúčastnilo mnoha společenských akcí a získalo tak pro své pobyty nemalé finanční prostředky. 
Veškeré finanční prostředky si musí Katka sehnat sama. Jejím úkolem je zorganizování pobytu 
od začátku do konce. Vytipovat lokalitu pro pobyt, zajistit akce během pobytu a hlavně najít 
osobní asistenty, bez kterých by pobyt ani nemohl být. Cílem jejích pobytů je povzbudit a vy-
trhnout tělesně postižené z denních stereotypů a zažít někdy i to, co nezažije ani zdravý člověk. 
Sdružení se také snaží najít finanční prostředky na pomůcky pro handicapované a usnadnit jim 
již tak těžký život.

Velkým přáním Katky je zorganizovat pobyt v zahraničí, ale to je úkol, který čeká všechny, 
kteří se na pobytech podílí jak finančně, tak i svým zájmem o tělesně postižené.
Katka byla v roce 2012/2013 za svou neúnavnou práci nominovaná na cenu Olgy Havlové. 
I když cenu bohužel nezískala, všichni kolem ní ji fandí a je pro ně tou nejlepší.

2. PROFIL KaTKY MaXOVÉ
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3. PŘEhLED aKTIVIT Za ROK 2013
MĚsÍC DaTUM ROZPIs aKCÍ
LEDEN 2. 1. 2013 

5. 1. 2013
10. 1. 2013

29. 1. 2013

Zvonění do nového roku – Projekt Benefice
Ples Města Mladá Boleslav – Projekt Benefice
DIVADÝLKO NA DLANI – SALOON V MODRÉ  
aneb Bluegrass a country - Projekt Benefice
Benefiční divadlo SPONTE SUA o.s.

ÚNOR 1. 2. 2013

1. 2.–28. 2. 2013
2. 2. 2013

Slavnostní zahájení VERNISÁŽ FOTEK V OLYMPII
Mladá Boleslav – Projekt Benefice
Probíhá VERNISÁŽ FOTEK V OLYMPII Mladá Boleslav
Členská schůze DMO POBYTY o.s.

bŘEZEN 5. 3. 2013 Setkání s náměstkem Ing. Adolfem Beznoskou

DUbEN 29. 3.–1. 4. 2013
5. 4. 2013

20. 4. 2013
24. 4. 2013

Velikonoční pobyt s klienty. Místo konání: Centrum PARAPLE, o.s.p.
Benefiční divadlo SPONTE SUA o. s. – Lo STUPENDO
GALAVEČER NADACE TAŤÁNY KUCHAŘOVÉ
Kolaudace Výstaviště – Prezentace DMO POBYTY a HELP CENTRUM

KVĚTEN 13. 5. 2013
14.–17. 5. 2013

18. 5. 2013

NOMINACE NA CENU OLGY HAVLOVÉ
výstava REHAPROTEX BRNO
Dáda Days VIII. – Volnočasový areál Bakov nad Jizerou

ČERVEN 21. 6. 2013
22. 6. 2013

Koupákfest
Středověký Jarmark

ČERVENEC 7. 7. 2013

21. 7.–28. 7. 2013
21. 7. 2013

DEN PLNÝ HER A PŘEKVAPENÍ, ve spolupráci s HELP CENTRUM, s.r.o.  
a Školička KOČIČKA, odpoledne pro děti i dospělé
Letní rehabilitačně-sportovní pobyt v Nymburce
V Mnichově Hradišti u kaple Svaté ANNY – Divadélko Človíček 
z Kněžmostu s představením Zrození.  
Výtěžek z akce bude věnován na Projekt benefice DANA

sRPEN 20. 8.–20. 9. 2013 VERNISÁŽ FOTEK – Parkovací dům Ml. Boleslav, Staré město

ZaŘÍ 6. 9. 2013
11. 9. 2013
13. 9. 2013

Pivní slavnosti September na Krásné louce, pro DMO bez většího přínosu
BENEFIČNÍ DIVADLO SPONTE SUA o.s. – VYHAZOVAČI
Sponzorský dar, spolek DMO POBYTY obdržel notebook pro činnost

ŘÍJEN 26. 10. 2013 Běh a turistický pochod AMINOSTAR Janovských 11 a 19 km, vložený  
závod vozíčkářů na 2 km, závod se uskuteční v Janově nad Nisou, 
účast je individuální, závod je klasifikován jako mistrovství republi-
ky. Tato sportovně společenská akce je pořádána bez přestávky od  
r. 1976. Tratě nejsou extrémně dlouhé, patří ale k nejtěžším v horském 
běhu. Cílem naší účasti je překonání bariéry hor, vozíčkáři zkusí nejen 
svými stroji, ale i vlastními silami zdolat výškové rozdíly terénu.

LIsTOPaD 3. 11.–10. 11. 2013
29. 11.–1. 12. 2013

Lázeňský pobyt – Vráž u Písku
Teambuilding – Jánské lázně

PROsINEC 1. 12. 2013
5. 12. 2013

6. 12. 2013

12. 12. 2013
14. 12. 2013

Rozsvícení vánočního stromu
Mikuláš – výborný nápad “Svařák v podobě odměny za přispění  
do sbírky“ byl dobrým tahem pro sbírku BENEFICE PRO DANU
Ukončení BENEFICE PRO DANU, podařilo se úspěšně sehnat zbytek 
peněz na běžící pás
Rozhovor pro RADIO SIGNAL, účast Helena Šádková, Katka Maxová
Vánoční jarmark, výborná atmosféra, „svařák“, podpora rodiny a přátel
Vánoční setkání se sponzory a spolupracovníky
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3.1 ZVONĚNÍ DO NOVÉhO ROKU
Nový rok byl nastartován 2. ledna 2013 příjemnou akcí na Sta-
roměstském náměstí v Mladé Boleslavi. V prezentačním stánku 
DMO POBYTY, o.s. byla zahájena Benefice pro Danu 2013. Daně 
pomáháme podpůrnými akcemi k získání běžeckého pásu.
Členové sdružení se dne 5. 1. 2013 zúčastnili plesu v Domě kul-
tury v Mladé Boleslavi, prezentovali se stánkem s propagačními 
materiály. Byla podpořena Benefice pro Danu.

3.2 DIVaDÝLKO Na DLaNI
SALOON V MODRÉM aneb Bluegrass a country projekt Benefice pro Danu.

3.3 bENEFIČNÍ DIVaDLO sPONTE sUa O.s.
Dne 29. ledna 2013 pořádalo sdružení Sponte Sua o.s. bene-
fiční koncert s melodiemi Ondřeje Havelky a jeho Melody 
Makers v Domě kultury v Mladé Boleslavi. Na této akci sdružení  
DMO POBYTY obdrželo sponzorský dar ve výši 50 000 Kč, který 
byl použit na letní pobyt. Vzájemná spolupráce se sdružením 
Sponte Sua trvá několik let. Naše poděkování za sponzorské 
dary vyjadřujeme výpomocí na těchto benefičních a chari-
tativních akcích, a to tisknutím letáků.

3.4 sLaVNOsTNÍ ZahÁJENÍ VÝsTaVY FOTOGRaFIÍ
1. 2. 2013 byla v prostorách nákupní pasáže OLYMPIA Mladá Boleslav slavnostně zahájena 
výstava fotografií z dění sdružení DMO POBYTY, která mapovala život lidí s handicapem DMO. 
K vidění byli lidé, kteří s radostí užívají akce, výlety, pobyty a jsou rádi spolu. Výstava měla 
úspěch. Součástí výstavy byla i podpora Benefice pro Danu.

3.5 ČLENsKÁ sChŮZE
Členská schůze se konala 4. 2. 2012 v prostorách firmy Abrasiv a.s. Zhodnotil se uplynulý rok 
včetně hospodářského výsledku a hodně se diskutovalo o akcích připravovaných v roce 2013. 
Poděkování patří všem členům, kamarádům, asistentům a vyjmenovaným sponzorům.

3.6 sETKÁNÍ s NÁMĚsTKEM ING. aDOLFEM bEZNOsKOU
Organizace DMO POBYTY o.s., která již nějaký čas působí na Mladoboleslavsku, spolupracuje 
od roku 2008 s Ing. Adolfem Beznoskou, poslancem Parlamentu ČR.
Předsedkyni Katku Maxovou, ženu, která sama trpí handicapem, jenž ji omezuje v pohybu a ztě-
žuje hlasový projev, osobně podporuje v její snaze usnadnit život ostatním handicapovaným. 
Dokáže ocenit práci člověka, který, ač sám v nelehké životní situaci, nezapomíná na lidi kolem 
sebe a dokáže jim věnovat spoustu svého času.
Organizace si spolupráce s Ing. Adolfem Beznoskou velice cení. Váží si zájmu vysoce posta-
veného funkcionáře, který se o práci pro handicapované občany zajímal už jako náměstek 
primátora v Mladé Boleslavi a tento zájem nepřestává projevovat i nyní, v období, kdy jeho 
povinnosti přesahují zájmy okresu města Mladá Boleslav.
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3.7 VELIKONOČNÍ PObYT
Velikonoční pobyt s klienty proběhl v Centru PARAPLE, o.p.s. 
v Praze ve dnech 29. 3. až 1. 4. 2013. Tento pobyt byl velice pěk-
ně připravený. Program nabízel pestrou nabídku, jako např. ná-
vštěvu v zoo, celodenní výlet Prahou nebo rehabilitační cvičení 
v bazénu. Nechyběla ani tradiční výroba velikonočních deko-
rací a pomlázka!

3.8 VÝsTaVY FOTEK PŘI bENEFICI PRO DaNU
Občanské sdružení DMO POBYTY již několik měsíců pořádá, 
za pomoci společnosti SEVEN SPORT s.r.o. (v čele s Romanem 
Košťálem), rádia Jizera, nadace SPONTE SUA o.s., reklamní 
agentury ADVERTE s.r.o. a společnosti HELP Centrum s.r.o., akci 
s názvem Benefice pro Danu, jejímž cílem je vybrat potřebné 
peníze na rehabilitační pás pro Danu Vávrovou, mladou ženu s dětskou mozkovou obrnou 
(DMO). Během celého února se na podporu sbírky konala v mladoboleslavském obchodním 
centru Olympia výstava fotografií.
Přispět do sbírky na rehabilitační pás pro Danu lze libovolnou částkou  
na účet č. 43-6635300207/0100, specifický symbol 2013, zpráva pro příjemce „DANA“. 
Významnými partnery celé sbírky jsou Help Centrum, rádio Jizera a Insportline.

3.9 bENEFIČNÍ DIVaDLO
Benefiční divadlo SPONTE SUA o.s. podpořilo představením LO STUPENDO, 5. dubna 2013 v mla-
doboleslavském městském divadle naši Benefici pro Danu. Klienti a přátelé, kteří se představení 
zúčastnili, se výborně bavili.

3.10 GaLaVEČER NaDaCE TaŤÁNY KUChaŘOVÉ
20. dubna se předsedkyně sdružení Katka Maxová vydala spo-
lu s kolegy z organizace Spokojený domov, o.p.s. do daleké  
Ostravy, kde se zúčastnila galavečera Taťány Kuchařové v pří-
mém přenosu ČT. Jednotlivé spoty v televizi ukázaly práci a ži-
vot lidí pečujících o potřebné a prolínaly se s písničkami či 
scénkami slavných. Vedlejším produktem této charitativní akce 
bylo setkání s hvězdami českého populárního nebe na závě-
rečném večírku. Na této akci se naše sdružení prezentovalo 
propagačními tiskovinami a osobní účastí Katky.

3.11 KVĚTNOVÉ aKCE
Nabitý květnový měsíc se nesl v duchu nominace, cestování a účasti na dětském odpoledni 
v Bakově nad Jizerou. Kolotoč začal dne 13. 5., kdy jarní Praha uvítala Katku, její sestru Renatu 
a další doprovod v Sovových mlýnech na pražské Kampě. Sjeli se sem nominovaní účastníci 
na cenu Olgy Havlové z celé České republiky. Katka byla jednou z nich. Příjemný zážitek byl 
spojen s dalším cestováním ještě téhož večera. Katka se vydala do moravské metropole Brna 
na veletrh REHA PROTEX, který probíhal ve dnech 14. až 17. 5. 2013. Účast návštěvníků byla sice 
ve srovnání s předchozími ročníky menší, ale nové kontakty pro další spolupráci s donátory 
se navázaly. Hektické cestování se završilo dne 18. 5. prezentací na VIII. ročníku Dáda Days  



7

Výroční zpráva za rok 2013–2014 

v Bakově nad Jizerou, kde byl připravený odpolední program pro děti. Letošní ročník nesl 
promyšlené pirátské téma. Prezentační stánek s pestrobarevnými balonky zářil do dálky.  
Vše krásně připravila Hela Šádková.

3.12 KOUPÁKFEsT a sTŘEDOVĚKÝ JaRMaRK
Ve dnech 21. 6. a 22. 6. se naše sdružení zúčastnilo tradičních akcí pořádaných městem Mladá 
Boleslav, v plném proudu byla podpořena Benefice pro Danu. Počátkem měsíce července 
jsme se nachystali na DEN PLNÝ HER A PŘEKVAPENÍ ve spolupráci s HELP CENTREM, s.r.o. a Školič-
kou KOČIČKA. Krásné a zábavné odpoledne pro děti na koupališti v Mladé Boleslavi nám sice 
z důvodu špatného počasí vyšlo až na druhý pokus, ale za to s velkou a radostnou účastí dětí.

3.13 LETNÍ REhabILITaČNĚ-sPORTOVNÍ PObYT V NYMbURKU
Patnáct našich klientů se svými asistenty prožilo ve dnech 21. až 28. července příjemný týden 
ve Sportovním centru v Nymburku. Pobyt se na tomto místě konal již podruhé. Na klienty čekaly 
různé rehabilitace, bazén či vířivka. Klienti s pomocí asistentů připravovali divadelní představení 
„Romeo a Julie“, které však, na rozdíl od Shakespearovy hry, končilo svatbou hlavních hrdinů. 
Představení mělo premiéru ve čtvrtek večer a možnost podívat se na něj měla i veřejnost z okolí.  
Kromě klientů si v představení zahráli i rytíři z Agentury 
a Sdružení Festive. Ti nám také připravili na závěr předsta-
vení ohnivou show. Divadlo mělo velký úspěch. Během 
pobytu se klienti zúčastnili výletu do Poděbrad, plavby 
parníkem po Labi a návštěvy ZOO Chleby, vrcholem pak 
byla návštěva festivalu Benátská noc ve Vestci u Liberce, 
jehož pořadatelé byli k handicapovaným návštěvníkům 
mimořádně vstřícní. Dalším zážitkem z pobytu bylo ná-
hodné setkání s oštěpaři Barborou Špotákovou, Janem 
Železným a desetibojařem Romanem Šebrlem, kteří také 
trávili čas v nymburském sportovním centru.

3.14 bENEFIČNÍ DIVaDLO V MNIChOVĚ hRaDIŠTI
21. 7. 2013 v Mnichově Hradišti u Kaple Svaté Anny zahrálo Divadélko Človíček z Kněžmosta be-
nefiční představení s názvem Zrození. Herci divadla, lidé s dobrým srdcem, se rozhodli výtěžek 
z akce věnovat na projekt Benefice pro Danu.

3.15 NOTEbOOK – sPONZORsKÝ DaR
Naše sdružení obdrželo jako sponzorský dar notebook od firmy Fujitsu Technology Solutions, s.r.o.  
pro svoji činnost a za to jim patří toto poděkování od předsedkyně sdružení.

Vážení,
dovoluji si Vám touto formou poděkovat za Vámi poskytnutý sponzorský dar, který byl naši orga-
nizaci DMO POBYTY poskytnut ve formě notebooku Fujitsu Lifebook UH552.
Tento dar bude využíván pro chod organizace DMO POBYTY při zajišťování potřebných úko-
lů souvisejících s přípravou našich pobytů. Bez možnosti internetu, e-mailové komunikace, ale 
i obyčejné počítačové klávesnice, si nedovedu tuto práci již představit. Notebook tak znamená 
veliké ulehčení při zvládání mých každodenních úkolů.

Kateřina Maxová, DMO POBYTY o.s.
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3.16 bENEFIČNÍ DIVaDLO
Nadace SPONTE SUA, o.s. pořádala poslední benefiční divadlo v tomto roce dne 19. 9. 2012 v pro-
storách divadla. Opět nás přijely pobavit hvězdy tradičního českého humoru (Tomáš Hanák,  
Milan Šteindler, Lenka Vychodilová, Jiří Burda a další), kteří přivezly humorné scény z Divadla 
SKLEP. Charitativní divadelní představení moderoval patron nadace Tomáš Hanák.

3.17 aMINOsTaR JIZERsKÉ hORY
Běh a turistický pochod AMINOSTAR Janovských 11 a 19 km s vlože-
ným závodem vozíčkářů na 2 km se uskutečnil dne 26. 10. v Janově 
nad Nisou s individuální účastí. Jako každý rok byl klasifikován jako 
mistrovství republiky. Tato sportovně společenská akce je pořádá-
na bez přerušení od roku 1976. Tratě nejsou extrémně dlouhé, patří 
ale k nejtěžším v horském běhu. Klienti a přátelé našeho sdružení 
se s dravou chutí vítězství také zúčastnili. Cílem naší účasti bylo 
překonání bariér hor, vozíčkáři zkusili na svých strojích vlastními si-
lami zdolat výškové rozdíly terénu. Speciální kategorie vozíčkářů 
byla odstartována výstřelem z pistole. Pravý závod a boj o nejlepší 
pozice začal. V brzké době byly známy výsledky. První pozici obsa-
dila Katka, druhou Dana a třetí Jarda na speciálním kole.

3.18 LÁZEŇsKÝ PObYT VE VRÁŽI U PÍsKU
V podzimních listopadových dnech 4. až 11. 11. 2013 v čase dušičkovém jsme osvěžili svá těla 
a duše v příjemném prostředí vrážského zámeckého lázeňského areálu relaxačním pobytem. 
V prvé řadě patří poděkování panu 
Ing. Jiřímu Veselému a celému týmu 
profesionálních ošetřovatelů, lékařů, 
rehabilitačních pracovníků a ostatních 
zaměstnanců. I v letošním roce jsme 
byli velice spokojeni s pobytem, bazé-
nem, relaxací, volnočasovými večerní-
mi aktivitami a soutěžemi pod vedením 
Heleny Šádkové a šikovných asistentů, 
se kterými jsme se vůbec nenudili.

3.19 TEaMbUILDING DObROVOLNÝCh asIsTENTŮ DMO PObYTY
Na poslední listopadový víkend tohoto roku připravilo sdružení DMO POBYTY dvoudenní team-
building dobrovolných osobních asistentů v Janských Lázních. Během tohoto setkání dostali asi-

stenti možnost se blíže poznat, profesně se vzdělávat či v uzavře-
né společnosti důvěrně prodiskutovat mnohdy složité situace, 
prožité na uskutečněných pobytech. Dobrovolní osobní asistenti 
poskytují našiM klientům s dětskou mozkovou obrnou 24hodino-
vou asistenční službu. Práce těchto lidí je psychicky, fyzicky i ča-
sově velmi náročná a navíc ji vykonávají zdarma. Proto je pro 
ně každá aktivita tohoto druhu velice důležitá, neboť posiluje 
jejich nadšení a odhodlání pracovat v této náročné pomáhající 
profesi, která je pro naše klienty naprosto nezbytná.
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3.20 ZaMĚsTNaNCI XEROXU
Předsedkyně Katka by touto cestou chtěla velmi poděkovat zaměstnancům firmy XEROX, kteří 
nám zaslali částku 5.400 Kč. Tuto nemalou částku se jim povedlo nasbírat při prodeji jejich vlast-
noručně vyráběných vánoček a vánočního cukroví. Moc děkujeme a velice si vážíme toho, že 
tento předvánoční čas, který každý nejraději tráví s rodinou nebo vánočními přípravami, věno-
vali na pomoc druhým.

3.21 bENEFICE PRO DaNU
Rozhodli jsme se, že pomůže-
me jedné z našich klientek, 
a tak jsme v prosinci 2012 roz-
jeli akci „BENEFICE PRO DANU“. 
Cílem bylo zajištění potřebné 
částky na nákup rehabilitač-
ního chodícího pásu pro naši 

klientku Danu Vávrovou, postiženou Dětskou mozkovou obr-
nou. Po prozkoumání těchto pásů jsme, vzhledem k její zdra-
votní situaci, vybrali pás Steelflex PT 10. Nejedná se o pouhé 
krátkodobé rozhýbání, ale o celoživotní potřebu udržování 
pohyblivosti kloubů a celého pohybového aparátu.
Dana Vávrová je od narození handicapovaná, má dětskou 
mozkovou obrnu ve formě kvadruparézy, což je částečné 

ochrnutí všech končetin, doprová-
zené spasmy a mentálním postižením, spolu s postižením zrakovým. 
I přes tak rozsáhlý handicap je Dana veselá dívka, která se dokáza-
la na nohy postavit. Bohužel, její kolena dostávají velmi zabrat a jejich 
stav, spolu s ostatními klouby v těle, odpovídá základnímu postižení. 
Proto potřebují podpořit. Prodělala ortopedickou operaci a s největší 
pravděpodobností ji ještě nějaké další neminou.

Poděkování maminky
Chtěla bych touto cestou velice poděkovat všem, kteří se jakoukoliv částkou, podíleli na pořízení RHB 
chodícího pásu pro mou dceru, Danu Vávrovou.
Pořízení pásu byla pro naši rodinu jenom nereálná utopie. Do doby, než se objevily dvě úžasné žen-
ské, pro které to byla výzva. Netušila jsem, jaká je to mravenčí práce, kolik času musela Katka Maxová 
z organizace DMO POBYTY Daně věnovat a hlavně, kolik času musela Helena Šádková ukrást své 
rodině, aby mrzla venku na sněhu a prodávala tužky. Peníze na pás se vybíraly rovný rok a nyní, opět 
v předvánoční době, se konečně podařilo sehnat celou sumu.
RHB pás má již v současné době Dana doma, ve svém pokoji a pravidelně na něm procvičuje chůzi. 
Víme, že chodit se dá prakticky všude, ale pro někoho, pro koho je chůze možná pouze s berlemi, 
bez držení se ve stoji neudrží a kdo je silně slabozraký, pro toho je také chůze v terénu velice obtížná. 
Dana musí sledovat okolí, aby nespadla, nenarazila, aby se jí nesmekly berle – a potom není možné 
soustředit se na to, aby byla narovnaná, aby správně zdvihala nohy, apod. Věříme, že každodenní 
trénink v chůzi Daně pomůže, jak s nácvikem chůze, rehabilitací svalů, tak i s nácvikem rovnováhy.
Pro nás je to obrovský vánoční dárek a splněný sen. Víme, že se na akci skládali stovky lidí, desítky 
firem, rádio Jizera i město Mladá Boleslav, ale bez Katky a Heleny by se celá akce nikdy neuskutečnila 
a proto ten největší dík patří především jim.
v Bělé pod Bezdězem, dne 9. prosince 2013  Dana Šabatová, matka Dany Vávrové
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3.22 VÁNOČNÍ JaRMaRK
Dne 14. 12. 2013 jsme se prezentovali na tradičním boleslavském Vánočním jarmarku na Česko-
bratrském náměstí. Je to místními vyhledávaná akce a tak měli možnost se seznámit s našimi 
aktivitami a eventuálně nás podpořit vhozením dobrovolné částky do našich sbírkových kasi-
ček. Jako dík od nás obdrželi svařené víno, které se v tento mrazivý den určitě hodilo. V průběhu 
akce se u nás zastavila spousta návštěvníků. Svařené víno, reprodukované koledy a bezvad-
ná parta, to vše přispělo ke krásné předvánoční atmosféře. Bylo to úžasné vánoční zastavení 
a všem, kteří přispěli do naší sbírky, nebo si s námi vyměnili vlídné slovo, děkujeme.

3.23 PERIODICKÉ aKTIVITY
PORaDY asIsTENTŮ: Naši klienti jsou dle své diagnózy většinou velmi těžce tělesně postiženi. Spo-
lupráce a pomoc osobních asistentů na realizovaných pobytech je pro ně nezbytná. Důleži-
tá jsou pravidelná setkání, na kterých probereme přípravu pobytu, naplánujeme volnočasové 
aktivity a rozpis rehabilitace. Průběžné školení a předání si vzájemných informací o osobních 
problémech klientů vnímáme jako velmi potřebné. Spolupracujeme s 15 asistenty a 3 externími 
pracovníky.

KONZULTaČNÍ hODINY: Naše organizace se potřebuje více přiblížit veřejnosti, proto jsme zajistili 
konzultační hodiny 2x měsíčně na celý čtvrtek v provozně Help centra, které navštěvuje nejen 
řada lidí se zdravotním postižením, ale i jejich rodinní příslušníci, kteří se mohou o naší práci blíže 
informovat.

3.24 FINaNČNÍ ZPRÁVa Za ROK 2013 V KORUNÁCh

Aktiva Pasiva
majetek  17.000,- závazky  10.710,-

odpisy –17.000,- nerozd. zisk –18.661,-

finance  10.976,- hosp. výsledky  19.460,-

zálohy       533,-

celkem  11.509,-  11.509,-

Náklady Výnosy
materiál 151.723,- prodej. služby 197.000,-

služby 545.689,- ost. výnosy  49.003,-

mzdy 156.666,- přísp. a dary 528.650,-

úroky        512,- provoz. dotace  99.397,-

celkem 854.590,- celkem 874.050,-

hosp. výsledky  19.460,-
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MĚsÍC DaTUM ROZPIs aKCÍ

LEDEN 6. 1. 2014

7. 1. 2014
11. 1. 2014
18. 1. 2014

Jednání v Sukoradech o možnostech na únor, 
setkání s členy DMO POBYTY
Rozhovor pro Boleslavský deník – ohlédnutí se za rokem 2013
Ples Města Mladá Boleslav
1. Mediální Ples TV DOBROVICE

ÚNOR 15. 2. 2014 Členská schůze DMO POBYTY o.s. v Sukoradech
Natáčení ŽIVOT S HANDICAPEM K. MAXOVÉ

bŘEZEN 8. 3. 2014 „Překonáváme bariéry“ Vernisáž výstavy fotografií DMO POBYTY. 
Výstava bude probíhat ve dnech 7. 3.–21. 4. 2014.
Komunitní a mateřské centrum Kampa, U Sovových Mlýnů 3, Praha 1

DUbEN 12. 4. 2014
18. 4.–21. 4. 2014

Oslava 40. narozenin předsedkyně Kateřiny Maxové
Velikonoční pobyt s klienty v Praze. Místo konání akce:  
Centrum PARAPLE, o.s.p.
Natáčení ŽIVOT S HANDICAPEM K. MAXOVÉ

KVĚTEN 21. 5. 2014 DMO POBYTY na Sport4Students

ČERVEN 13. 6. 2014
14. 6. 2014

Setkání vozíčkářů Libereckého regionu
Benefiční divadlo SPONTE SUA o.s. Postavení mimo hru – divadelní
představení. Předávání šeku na rehabilitační pobyt.

ČERVENEC 12. 7. 2014

20.–27. 7. 2014

DEN PLNÝ HER A PŘEKVAPENÍ, pořádá HELP CENTRUM, s.r.o.  
a Školička KOČIČKA, odpoledne pro děti i dospělé
Letní rehabilitační pobyt v Lučanech

ZÁŘÍ 10. 9. 2014 Regionální setkání „Vozíčkářská jízda“ v Českých Budějovicích

ŘÍJEN 4. 10. 2014
25. 10. 2014

Benefiční koncert k 10. výročí Spokojeného domova
Běh a turistický pochod AMINOSTAR Janovských 11 a 19 km, vložený  
závod vozíčkářů na 2km, závod se uskuteční v Janově nad Nisou, 
účast je individuální, závod je klasifikován jako mistrovství republiky. 
Tato sportovně společenská akce je pořádána bez přestávky od  
r. 1976. Tratě nejsou extrémně dlouhé, patří ale k nejtěžším v horském 
běhu. Cílem naší účasti je překonání bariéry hor, vozíčkáři zkusí ne-
jen svými stroji, ale i vlastními silami zdolat výškové rozdíly terénu.

LIsTOPaD 2. 11.–9. 11. 2014
14. 11.–16. 11. 2014

17. 11. 2014

24. 11. 2014

Lázeňský pobyt – Vráž u Písku
Pracovní pobyt s asistenty – Jánské lázně
Benefiční divadlo SPONTE SUA o.s. – Dražba obrazu s názvem
PESTROBAREVNÝ POBYT
Natáčení pro TV

PROsINEC 10. 12. 2014
13. 12. 2014

Divadlo Jean Barbier – V Paříži bych tě nečekala...
Vánoční setkání se sponzory a spolupracovníky

4. PŘEhLED aKTIVIT Za ROK 2014
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4.1 REPREZENTaČNÍ PLEs MĚsTa MLaDÁ bOLEsLaV
Dne 11. ledna 2014 se naše sdružení zúčastnilo XI. Reprezentačního plesu města Mladá Boleslav 
jako čestný host. Ples se konal v prostorách Domu kultury v Mladé Boleslavi a v předsálí jsme 
měli možnost prezentovat činnost našeho sdružení, včetně vystavení kasiček pro veřejnou sbírku.

4.2 ČLENsKÁ sChŮZE
Členská schůze se konala 15. 2. 2014 v restauraci pen- 
zionu Sukorady. Zhodnotili jsme uplynulý rok včetně hos-
podářského výsledku, hlasovali o zvolení předsedkyně, 
místopředsedkyně a revizora a seznámili jsme se s připra-
vovanými akcemi na rok 2014. Poděkování patří panu Fo-
rejtovi a zaměstnancům restaurace Sukorady za obsluhu 
a připravení rautu. V rámci členské schůze proběhlo také 
natáčení s členy sdružení Filmový amatérský kroužek při 
DDM, který se rozhodl natočit pořad o životě Katky Maxo-
vé nazvaný „Život s handicapem“. Autorem dokumentu je 
teprve 14 letý člen kroužku Jakub Šlambora.

4.3 PŘEKONÁVÁME baRIÉRY
V pátek 7. 3. 2014 proběhla v prostorách Komunitního centra na pražské Kampě vernisáž vý-
stavy fotografií našeho sdružení. Po úvodním slovu předsedkyně Katky Maxové byl promítnut 
krátký spot, který nastínil činnosti, jimž se DMO POBYTY věnují. Poté následovala komentovaná 
prohlídka vystavených fotografií s doplněním autentických komentářů zúčastněných asistentů.  
Pro všechny návštěvníky bylo připraveno malé občerstvení, během kterého byl prostor na před-
stavení programu velikonočního pobytu a dalších plánovaných aktivit. Raut na akci sponzo-
rovala restaurace U Šmaku Kosmonosy, které tímto velmi děkujeme, a stejně tak velké díky 
za účast a podporu patří všem zúčastněným.

4.4 OsLaVa NaROZENIN
Členové sdružení a blízká rodina Katky Maxové se domluvili a připravili Katce oslavu k 40. naro-
zeninám. Oslavu připravili v prostorách firmy Abrasiv dne 12. 4. 2014 a jelikož Katka nic nevěděla 
ani netušila, dostala z překvapení málem „zástavu srdce“. Emoce byly veliké, občas i ukápla 
slza dojetí a radosti. Slavilo se dlouho a došlo i na tanec a na malé překvapení v podobě vy-
stoupení členek sdružení na hudbu od skupiny ABBA.
Doufáme, že překvapení splnilo účel a přejeme Katce mnoho zdraví a úspěchů do dalších let.
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4.5 VELIKONOČNÍ PObYT
Velikonoční pobyt s klienty 
se tradičně uskutečnil v Pra-
ze, v Centru Paraple, o.p.s., 
které je známé svým spo-
luzakladatelem, hercem 
Zdeňkem Svěrákem.
Čtyřdenního pobytu ve dnech  
18. 4.–21. 4. 2014 se zúčast-
nilo jedenáct klientů spolu 
s dvanácti asistenty. Klienty 

čekala návštěva Pražského hradu, kde po útrapách se stařičkou plošinou navštívili Vladislav-
ský sál. Dále se pak podívali na královské zahrady a do Aquapalace Praha – největšího vod-
ního parku v Čechách. Díky skvělé práci Katky Maxové měli jak klienti, tak asistenti možnost 
navštívit vířivky, divoké řeky, bazén s akváriem i umělé vlny. Na všechny výlety byla doprava 
speciálními autobusy, což bylo příjemné oproti loňské útrpné přepravě pražskou hromadnou 
dopravou. Fajnové bylo i opékání buřtů na zahradě přiléhající k centru Paraple a výroba veli-
konoční dekorace, pestrobarevného kvítí nebo malování vajíček.
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4.6 DMO PObYTY Na sPORT4sTUDENTs
Dne 21. 5. 2014 jsme se zúčastnili studentské akce na kolejích Jižní město v Praze. S mottem  
„Zapoj srdce“ jsme se snažili přivést mladé lidi do týmu dobrovolných osobních asistentů a uká-
zat jim, co je smyslem naší práce. Měli tak možnost vyzkoušet si vozíky a dokonce i jízdu do scho-
dů na schodolezu. Prožili jsme krásné odpoledne s teplotami atakujícími 30°C, příjemnou hud-
bou a hlavně usměvavými lidmi kolem. Milé bylo i setkání s olympijskou vítězkou Evou Samkovou.
Velký dík patří pořadatelům akce za možnost prezentovat zde naši organizaci a Heleně Šádko-
vé z Help Centra za technickou podporu, zapůjčení vozíků a schodolezu.

4.7 DEN PLNÝ hER
Den plný her jsme uskutečnili 12. 7. 2014 v areálu boleslavského koupaliště. Ve spolupráci s HELP 
CENTREM a Školičkou KOČIČKA jsme připravili pro děti zábavné odpoledne. Děti si mohly vy-
zkoušet, jak těžké to mají lidé s handicapem (jízda na vozíku, chození se slepeckou hůlkou se 
zavázanými očima). Dále bylo pro děti připravené skládání obrázků, vymalovávání a spousta 
další zábavy.

4.8 LETNÍ REhabILITaČNÍ PObYT V LUČaNECh
Ve dnech 20.–27. 7. 2014 proběhl letní pobyt, tentokrát premié-
rově v severních Čechách v hotelu Avicenum Wellness v Hor-
ních Lučanech. Poprvé se také pobytu zúčastnilo rekordních  
19 klientů. Týden začal občasnými přeháňkami, což ale nikomu 
nevadilo – po 3 dny jsme měli k dispozici profesionální fyziote-
rapeutku, která s klienty rehabilitovala pomocí Vojtovy metody. 
Dále klienti mohli ve vnitřních prostorách hotelu využívat tělo-
cvičnu, kde probíhala léčebná tělesná výchova, individuálně zaměřená na každého z nich. 
Velmi příjemná byla také solná jeskyně, sauna či vířivá vana. Odpoledne pak klienti společ-
ně tvořili obraz, který později dostal název „Pestrobarevný pobyt“ a byl předmětem podzimní 
dražby v Mladé Boleslavi. Prostředí v okolí Lučan nad Nisou přímo vybízelo k úterní stopované 
do Smržovky, na konci které klienty čekala sladká odměna.
Ve čtvrtek ráno se všichni těšili na návštěvu unikátního science centra iQLANDIA. Svět vědy 
a techniky nadchl nejen klienty, ale i jejich asistenty a tak i po čtyřech hodinách bylo náročné 
vydat se na zpáteční cestu.

Páteční dopoledne patřilo návštěvě hasič-
ského záchranného sboru v Jablonci nad 
Nisou, kde sympatičtí profesionální hasiči 
představili své povolání. Klienti měli mož-
nost si vyzkoušet hasičský zásahový oblek, 
včetně zakouřené helmy a téměř každý vy-
užil možnosti rozhlédnout se z koše vysoko-
zdvižné plošiny, a to až ve výšce čtyřiceti 
metrů nad zemí.
Odpoledne bylo věnováno výletu na Ješ-
těd, kde většina klientů i asistentů byla vů-
bec poprvé.
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Poslední den pobytu byl ve znamení hudby. Polovina klientů vyrazila do Liberce na festival Be-
nátská noc, kde si všichni užívali nejen hudby, ale snažili se primárně oslovit nové potenciální 
asistenty. Druhá polovina klientů, která neměla zájem o tuto akci, navštívila libereckou ZOO 
i místní botanickou zahradu.

4.9 „VOZÍČKÁŘsKÁ JÍZDa“
Česká asociace paraplegiků – CZEPA, která je neziskovou organizací sdružující vozíčkáře 
po poranění míchy z celé ČR, zorganizovala regionální setkání vozíčkářů s názvem „Vozíčkář-
ská jízda“.
Akce se konala dne 10. 9. 2014 v Českých Budějovicích na parkovišti nákupního centra  
GLOBUS. Organizace DMO POBYTY o.s. byla také pozvána. Velká návštěvnost a zájem veřej-
nosti potěšila organizátory, kteří připravili bohatý, zajímavý, vzdělávací i edukační program.
Naše organizace byla potěšena zájmem českobudějovických návštěvníků o stánek s infor-
macemi a propagací. Ve stánku se rozdávaly letáky o činnosti sdružení, probíhaly konzultace 
s klienty i s rodinnými příslušníky. V jižní části naší republiky jsme navázali spolupráci s dalšími 
organizacemi, které mají s námi společné poslání.

4.10 bENEFIČNÍ KONCERT sPOKOJENÉhO DOMOVa
4. října 2014 se předsedkyně Katka Maxová zúčastnila jako host benefičního koncertu k 10. vý- 
ročí Spokojeného domova, organizace, která pečuje na Mladoboleslavsku a v Českém ráji 
o seniory a handicapované v jejich vlastních domácnostech. Spolek DMO POBYTY pojí se 
Spokojeným domovem dlouhodobá spolupráce.
Kromě hudebního programu, kde byl největší hvězdou Viktor Sodoma, se na pódiu vystřídali 
hosté. A Katka byla právě jedním z nich. Řekla pár slov o sobě a své organizaci a na plátně byl 
promítnut krátký spot o činnosti DMO POBYTY.
Na koncertě měla křest kniha „Když péče hřeje u srdce“ věnovaná historii Spokojeného domo-
va. Nechybí v ní ani rozhovor s Katkou.

4.11 POChOD aMINOsTaR
25. října 2014 se v Janově nad Nisou konal běh a turistický pochod AMINOSTAR Janovských  
11 a 19 km. V rámci něj proběhl i závod vozíčkářů na 2 km. Závod je klasifikován jako mistrovství 
republiky. Tato sportovně společenská akce je pořádána bez přestávky od roku 1976. Tratě 
nejsou extrémně dlouhé, patří ale k nejtěžším v horském běhu.
Klienti a přátelé našeho sdružení se s dravou chutí také zúčastnili. Cílem naší účasti bylo překo-
nání bariér hor, vozíčkáři zkusili na svých strojích vlastními silami zdolat výškové rozdíly terénu. 
Někomu se to povedlo více, někomu méně, ale s výsledkem byli nakonec spokojeni všichni. 
A všichni také věří, že se zúčastní i příští rok.
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4.12 LÁZEŇsKÝ PObYT VE VRÁŽI U PÍsKU
Listopadové dny 2. až 9. 11. 2014 patřily, již jako každoročně, 
rehabilitačnímu pobytu v prostředí lázeňského zámecké-
ho areálu ve Vráži u Písku. Tento pobyt se liší od ostatních 
tím, že se na něm více rehabilituje, jelikož počasí už moc 
nepřeje vycházkám a vybavení lázeňského domu k tomu 
přímo vybízí. Klienti tak přijdou v těchto chmurných dnech 
na jiné myšlenky v příjemném kolektivu.

4.13 TEaMbUILDING JÁNsKÉ LÁZNĚ
Ve dnech 14. 11.–16. 11. 2014 proběhl teambuilding asistentů v Janských Lázních. Příprava asis-
tentů na celoroční práci je velmi důležitá a není radno ji podcenit. Proto asistenti pracovali jak 
na kooperaci a profesním růstu, tak na utužování vztahů a především na prevenci syndromu 
vyhoření. Na programu byly semináře, diskuze, workshopy a tvorba plánů na rok 2015.

4.14 bENEFIČNÍ DIVaDLO sPONTE sUa
Dne 17. listopadu 2014 se konalo benefiční divadlo SPONTE SUA o.s., 
v rámci kterého proběhla dražba obrazu s názvem „Pestrobarevný 
pobyt“, jenž byl namalován našimi klienty na letním pobytu v Luča-
nech. Má vyjadřovat vzájemné přátelství, kamarádství, pospolitost, 
kolektivitu, vzájemnou tvořivost a snad i víru v lepší a krásnější svět 
v míru, bez válek a násilí. Obraz byl vydražen za 15 000,- Kč. Výtěžek 
bude použit ve prospěch naší organizace.
Děkujeme všem našim klientům, kteří se podíleli na tvorbě tohoto ob-
razu. Bylo krásné pozorovat, s jakou ochotou a nadšením se pustili 
do malby.

4.15 „ŽIVOT s haNDICaPEM“
Předvánoční čas byl zpříjemněn setkáním s předsedkyní sdružení DMO POBYTY o.s. Katkou 
Maxovou. Kdo chtěl, mohl si s ní přijít popovídat 10. 12. 2014 od 17 hodin do Ekocentra Zahrada 
DDM. Vše začalo premiérou dokumentu čtrnáctiletého autora Jakuba Šlambora, člena Filmo-
vého kroužku při DDM, který půl roku trpělivě sbíral materiál, aby mohl vytvořit úžasný hodinový 
dokument o Katce a jejím boji s handicapem. Dokument se setkal s velkým ohlasem a zá-

jmem. Padl zde i nápad rozšířit 
ho do škol a jiných zařízení jako 
osvětu pochopení pro lidi bez 
handicapu. Vše skončilo příjem-
ným povídáním a spousta z nás 
odcházela s pocitem štěstí, že 
nemusí dennodenně řešit pře-
kážky jako Katka a že problémy, 
které máme, vlastně problémy 
vůbec nejsou.
Díky Katko, máme Tě rádi!
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4.16 PERIODICKÉ aKTIVITY
PORaDY asIsTENTŮ:  Důležitá  jsou pravidelná  setkání  asistentů,  na  kterých  probereme   přípra-
vu pobytu, naplánujeme volnočasové aktivity a rozpis rehabilitace. Průběžné školení a předání 
si vzájemných informací o osobních problémech klientů vnímáme jako velmi potřebné.
sTÁLE hLEDÁME NOVÉ asIsTENTY! POKUD MÁŠ ZÁJEM, NEVÁhEJ NÁs KONTaKTOVaT, RÁDI TĚ UVIDÍME!

KONZULTaČNÍ hODINY: Konzultační  hodiny  se konají vždy ve čtvrtek 2x měsíčně  v provozně 
Help centra s.r.o., Na Kozině 9, Mladá Boleslav. Jsme rádi, že nás navštěvuje nejen řada lidí se 
zdravotním postižením, ale i jejich rodinní příslušníci a zajímají se o naši práci.

4.17 FINaNČNÍ ZPRÁVa Za ROK 2014 V KORUNÁCh

Aktiva Pasiva
majetek   17.000,- závazky 22.590,-

odpisy  –17.000,- nerozd. zisk      799,-

finance 165.237,- hosp. výsledky 141.848,-

celkem 165.237,- 165.237,-

Náklady Výnosy
materiál   81.279,- prodej. služby 359.803,-

služby 555.008,- ost. výnosy   36.683,-

mzdy 203.699,- přísp. a dary 580.251,-

úroky        103,- provoz. dotace    5.200,-

celkem 840.089,- celkem 981.937,-

hosp. výsledky 141.848,-

5.1.  PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem sponzorům, bez kterých bychom svůj sen, jak pomoci handicapovaným, ne-
mohli uskutečnit. Jejich mnoho, kteří přispívají i malými částkami, pro nás tak důležitými, proto 
chceme jmenovitě poděkovat našim významným sponzorům:

•  Magistrát města Mladá Boleslav
•  Nadace Sponte Sua o.s.
•  HELP CENTRUM s.r.o. Mladá Boleslav
•  LÁZNĚ HOTEL VRÁŽ
•  ČEZ a.s.
•  Spokojený domov o.p.s.
•  CENTRUM PARAPLE o.s.p.
•  ŠKODA AUTO a.s.
•  Greek Transport and Logistic, spol.s r.o.
•  CENTR PCO v.o.s.
•  Lékárna Na Sídlišti, Mgr.Červinková, Nymburk
•  JAROMĚŘICKÁ MLÉKÁRNA a.s.
•  Autodoprava Petružálek
•  DEFINITY SYSTEMS, s.r.o.
•  autodoprava Josef Kracman KJ trans

•  Nadace SOVA
•  DYTRON s.r.o.
•  EMAS ELEKTROMATERIÁL a.s. 
•  Blažek Glass s.r.o., Poděbrady
•  EPOS spol. s.r.o.
•  EcoGlass a.s.
•  AUTOZÍTKA s.r.o.
•  ABRASIV, a.s.
•  NAKO-MB s.r.o.
•  FORD BOSPOR
•  LEGUAN s.v.s.
•  CZ LOKO a.s.
•  ATALIAN CZ s.r.o.
•  Ariete automotive s.r.o.
•  Martin Švestka – swedDesign
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 bENEFICI PRO DaNU PODPOŘILI:
Magistrát Mladá Boleslav pod vedením Ing. Adolfa Beznosky, Sponte Sua o.s., Dytron s.r.o., 
PH GiA spol. s r.o., Autozítka s.r.o., BTL Moravia s.r.o., Ing. Božena Sedláková  BOSPOR, Divadél-
ko Človíček, Klaudiánova nemocnice Mladá Boleslav, Střední zdravotní škola Mladá Boleslav,  
Divadélko Na dlani Olympia Mladá Boleslav, TV Dobrovice,  Radio Jizera (Signal)

5.2 PŘÍLOha – POVZbUZUJÍCÍ DOPIs
Dopis, který vždy Katku nabije energií a povzbudí do další práce. Tento je od dlouholetého sponzora.

Výroční zpráva za rok 2013 a 2014 byla schválena výborem spolku dne 27. 1. 2015

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kateřina Maxová – předsedkyně sdružení

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Renata Marešová – členka sdružení, místopředseda

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ing. Petra Hlavatá – členka sdružení, revizor
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BENEFIČNÍ DIVADLO SPONTE SUA o.s. BENEFIČNÍ KONCERT

UDÍLENÍ CENY OLGY HAVLOVÉ

MĚLI TAK MOŽNOST VYZKOUŠET SI VOZÍKY AŽ DOKONCE...

UDÍLENÍ CENY OLGY HAVLOVÉ



20

Výroční zpráva za rok 2013–2014 DMO pObyty

ŽIVOT S HANDICAPEM...

REHAPROTEX



DMO POBYTY o.s.
Táborská 965 
293 01 Mladá Boleslav


