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       Předsedkyně Územního sdružení    
       Řandová Ludmila  

       Mobil: 736 647 179 
 
       Jednatelka Střediska služeb 
       Kohelová Jana 
       Mobil: 723 006 608 
 
        



 
 
 
 
 
 
 
       Sdružení zdravotně postižených v ČR vzniklo v roce 1990 v rámci transformace Svazu 
invalidů. Na území bývalého okresu působí Územní sdružení, které tvoří samostatná a nezávislá 
občanská sdružení s právní subjektivitou. Členská základna organizace je převážně tvořena 
osobami se zdravotním postižením v seniorském věku a dalšími seniory. Stav členské základny 
k 31. 12. 2013 byl 928 osob. 
 
      Územní sdružení ve Strakonicích sídlí v budově na Stavbařů, které vytváří potřebné zázemí 
pro všechny členské organizace a jejich spolkovou a klubovou činnost. Kromě malé a velké 
klubovny je zde vybavená tělocvična včetně sociálního zařízení a potřebného zázemí. Celý objekt 
je zcela bezbariérový, v jeho blízkosti jsou dvě parkovací místa vyhrazena zdravotně 
postiženým.  Náklady na tyto prostory se však stávají pro naši organizaci rok od roku značně 
finančně zatěžující. Již pátým rokem jsme zavedli velká úsporná opatření související hlavně 
s náklady na elektrickou energii, vodu  a topení. I přes tato opatření  jsme jen za topení a vodu 
v tomto roce uhradili částku přesahující 201 400,- Kč. Finanční příspěvek na provozní náklady 
(tj. nájem) byl ze strany města  11 800,-Kč a ten se rok od roku rapidně snižuje. 
 
    V červenci 2009 vzniklo Středisko služeb zajišťující služby, které nejsou definovány v Zákoně 
o soc. službách č. 108/2006 osobám se zdravotním postižením a seniorům. Cílem je nabídka 
služeb a různých forem aktivizačních činností, které motivují k pestřejšímu trávení volného času.                                                                                                                   
 
    Rok 2013 byl pro naši organizaci náročný, neboť chyběly dlouhodobé  zkušenosti paní 
Drahušky Kolářové, která  v prosinci 2012  zemřela. Na Výkonné radě v lednu 2013  jsme se 
rozhodli pokračovat “ ve vyjetých kolejích.  Sportovní, kulturní i společenské akce jsme pořádali 
ve stejném duchu jako v minulých letech , zájem o naše aktivity  nepoklesl. Pracovní porady 
předsedů základních organizací se konaly  v klubovně Sdružení  variabilně   1x za 2 měsíce  
podle potřebnosti předání informací  o našich pořádaných akcích. 
   
      Zaměstnávali jsme dvě osoby se zdravotním znevýhodněním na trhu práce - jednalo se 
o místo řidiče a uklízečky. Dotace z Úřadu práce na tyto  pracovní mísat činila 189 560,- Kč, tj. 
47,1 %  celkových příjmů.  
 
 
 
 
                                                                                                                                       Ludmila Řandová 
                                                                                                                       předsedkyně Územního sdružení  
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533 302 ,-Kč 



 



 
 
Posláním půjčovny kompenzačních a rehabilitačních pomůcek je poskytnout pomoc 
osobám se zdravotním postižením a seniorům prostřednictvím zapůjčení vhodné 
pomůcky a tím zajistit jejich soběstačnost a usnadnit jim pobyt v domácím 
přirozeném prostředí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elektrické  polohovací lůžko + matrace s hrazdou                    25,- Kč/den 
Mechanický vozík (různé typy)                                                      6,-  Kč/den                                                                                                                    
Schodolez VEVERKA                                                                       20,-  Kč/den 
Sedačka do vany otočná                                                                  5,- Kč/den 
Stolek k lůžku pojízdný                                                                     2,- Kč/den 
WC křeslo pojízdné                                                                            5,- Kč/den 

Antidekubitní matrace do postele s kompresorem                    5,- Kč/den 

Osobní komunikátor Crescendo 50                                                5,- Kč/den 

Indukční smyčka LA 215 pro sluchově postižené                         5,- Kč/den 

Sluchadla                                                                                               1,-Kč/den 

více informací na www.szdp.strakonice.cz 

 
Tuto službu finančně podpořili: 

 

PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH A REHABILITAČNÍCH POMŮCEK 

VÝŠE ZAPŮJČOVACÍHO POPLATKU 

http://www.szdp.strakonice.cz


PŘEHLED  SLUŽEB-Statistické údaje 2011-2013

SPORTOVNÍ  AKTIVITY Počet uživatelů 2011 Počet uživatelů 2012 Počet uživatelů 2013
Plavání 99 1a2.pol. 109 98
Rehabilitační cvičení 24 11 24
Petang 60  (31 dobrovol.)76 (18  dobrovol.)50
Kuželky 40 (4 dobrovol.) 32 (4 dobrovol.) 28
Pochod pro zdraví -Zdravé město 37 36 41
Celkem 260 264 241

KULTURNÍ  A SPOLEČENSKÉ AKCE Počet uživatelů 2011 Počet uživatelů 2012 Počet uživatelů 2013
Setkání ke Dni matek 131 (5 dobrovol.) 97 (5 dobrov.)  93          
Setkání ke Dni seniorů 174 184 (4 dobrovol.) 132
Setkání ZP a dobrovolníků 30 54 56
Předvánoční setkání ZP dětí a mládeže 316 295 284
Odborné přednášky 36 100 102
Celkem 687 730 565

SLUZBY PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Počet uživatelů 2011 Počet uživatelů 2012 Počet uživatelů 2013
Přeprava osob 128 82
Půjčovna komp.a rehabilit.pomůcek 97 107
Celkem 225 189



Přeprava osobním automobilem Ford Tranzit 

 

Seniorské sportovní hry v Prachaticích – 16.6.2013 

 

Výstava NON HANDICAP Praha – 24.10. 2013 



KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE 2013 
  

III. ROČNÍK KUŽELKOVÉHO TURNAJE   PROGRAM: 

Dne: čtvrtek 25. dubna  8.00-8.45    prezence hráčů 

Místo: kuželkárna TJ Fezko 9.00            zahájení turnaje 

Kapacita: 16 dvoučlenných družstev  

Úhrada od účastníka: 100,- Kč  

X. SETKÁNÍ KE DNI MATEK   PROGRAM: 

Dne: čtvrtek 9. května  14.30         příchod a prezence účastníků 

Místo: jídelna SŠ Řemesel a služeb Zvolenská 15.00         zahájení 

Kapacita: 90 míst  15.30         IV. předání ocenění Matka nebo Otec roku 2012   

                   S programem vystoupí pěvecký sbor  

                  ZŠ FL Čelakovského               Úhrada od účastníka: 150,- Kč 

IV. ROČNÍK PETANGOVÉHO TURNAJE PROGRAM: 

Dne: středa 22. května  8.30-9.30   prezence  hráčů 

Místo: Plavecký stadion, venkovní areál 10.00         zahájení turnaje 

Kapacita: 30 dvoučlenných družstev   

Úhrada od účastníka: 100,- Kč  

XVI. SETKÁNÍ SENIORŮ PROGRAM: 

Dne: čtvrtek 3. října  14.30         příchod a prezence účastníků 

Místo: MěDK – velký sál 15.00         vystoupeení Starošumavské pětky-dechovka 

Kapacita: 200 míst  17.00         ukončení 

Úhrada od účastníka: 100,- Kč  

XV. SETKÁNÍ ZP PROGRAM: 

Dne: 4.prosince 2013 8.30          příchod 

Místo: klubovna SZdP 9.00          zahájení 

Kapacita: 60 míst                  Besídka dětí MŠ Šumavská 

Úhrada od účastníka: 100,- Kč                 Povídání se zimní tématikou –L.Vilánková 



 

 
 

VII. ROČNÍK POCHODU PRO ZDRAVÍ  PROGRAM: 

Dne: čtvrtek 10. října   14.00        společný pochod     

Místo: Strakonice – odjezd autobusem do Předních Zborovic                  Přední Zborovice – pochod kolem Volyňky  

                 do Radošovic  a dále do Strakonic  

  

Úhrada od účastníka: zdarma  

 
 
                                                             PŘEDNÁŠKY  2013 
 
 

BESEDA  O LÉCÍCH  -Mgr.Tomáš Cikrt  PROGRAM: 

Dne:   úterý 20. června 14.00        Beseda Mgr. Tomáše Cikrta  

                 na téma:  Aby léky pomáhaly 

Místo: klubovna  SZDP 16.00        Ukončení akce 

Úhrada od účastníka: zdarma  

PŘEDNÁŠKA FRANTIŠKA ŠESTÁKA  PROGRAM: 

Dne:  11. září 2013   14.00        Přednáška Františka Šestáka  

                 na téma: Z Čech až na konec světa“ 

Místo: kinosál Volyně 16.00        Ukončení akce 

Úhrada od účastníka: zdarma  

PŘEDNÁŠKA  HZS Strakonice  PROGRAM: 

Dne: úterý   24. září 2013 14.00        přednáška  

Místo: Klubovna SZDP               Na téma: Činnost hasičského záchranného sboru, 

                               informace o požárech, jak se zachovat 

Úhrada od účastníka: zdarma  

 
 
 
 

   

XVII. SETKÁNÍ ZP DĚTÍ PROGRAM: 

Dne: středu 11. prosince od 14.00 do 17.00 hodin 14.00        zahájení 

Místo: MěDK Strakonice                  Vystoupení klauna  Ferdy, papoušků                  

(pouze pro pozvané skupiny dětí)                              Disco Františka Mareše 

Úhrada účastníka: zdarma  

DNY ZDRAVÍ 2013 



 
 
 
 
 
 
 

ve spolupráci s místní organizací Svazu diabetiků 
   

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ  PROGRAM: 

Dne: čtvrtek 21. listopadu 2013 9.00        vánoční tvoření – p. Tomášková  

Místo: Klubovna SZDP                   

Úhrada od účastníka: zdarma  

 
 
 
 
                                                                                           

BURZA JARNÍHO A LETNÍHO OŠACENÍ  

Dne:  15. – 19. dubna 2013  

Místo: Klubovna SZDP                   

BURZA PODZIMNÍHO A ZIMNÍHO OŠACENÍ   

Dne:  14.10.- 18.10.2013  

Místo: Klubovna SZDP                   

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

RUČNÍ PRÁCE 2013 

BURZY 2013 



III. ročník kuželkového turnaje pro zdravotně postižené a seniory 

Sdružení zdravotně postižených v ČR, Územní sdružení Strakonice, uspořádalo ve čtvrtek 
25.dubna 2013 v kuželkárně TJ Fezko již III. ročník kuželkového turnaje. 

Zdravotně postižení a senioři  pravidelně  trénovali  v kuželkárně TJ Fezko  od září 2012  a 
turnaj byl završením jejich snažení. Soutěžilo 12 dvoučlenných týmů.  

Na prvním místě se umístilo družstvo ze základní organizace tělesně postižených ve 
Strakonicích, které zastupovali pan Slavomil Trávníček a pan Josef Talián. 

Na druhém místě se umístilo družstvo ze základní organizace Svazu postižených 
civilizačními chorobami Volyně,  pánové Pavel Pour a Milan Svoboda. 

Třetí místo opět obsadili Volyňáci, tentokrát to byly ženy, a to paní  Ludmila Knotková a 
paní Růžena Pourová.   

Ceny vítezům předala předsedkyně Územního  sdružení paní Ludmila Řandová a jednatelka 
Střediska služeb při Územním sdružení paní Jana Kohelová. 

Celý roční projekt „Koulíme si pro radost“ byl podpořen ze Společného grantu Komunitní 
nadace Blanicko-otavské a města Strakonice. 

Protože akce se vydařila a po celou dobu  vládla  přátelská sportovní atmosféra, v září  

2013 opět začnou pravidelné tréninky  v kuželkárně TJ Fezka  a na jaře příštího roku   
počítáme se IV.ročníkem  turnaje. 

 



 

Turnaj zahájila předsedkyně Územního sdružení paní Ludmila Řandová. 

 

 

 

 



 



IV.ROČNÍK  PETANGOVÉHO TURNAJE 
IV.ročník petangového turnaje, který je pořádán Sdružením zdravotně postižených, Územní  

sdružení Strakonice, ve Spolupráci s Centrem pro zdravotně postižené,pracoviště Strakonice, 

se uskutečnil v letním areálu Plaveckého stadionu ve středu 22. května 2013. 

V 10.00 hodin byl turnaj zahájen, krátké slovo pronesl vedoucí plaveckého stadionu pan Ing. 
Dvořák. Moderování se ujal ing. Kritscha z Kooperativa poštovny a.s., pracoviště Strakonice,  
který s sebou přivedl 8 dobrovolníků, kteří pomáhali na sportovních drahách se zapisováním 
průběžných výsledků. Hlavním rozhodčím byl pan Ing. Ušatý z organizace SDH Jednědno, 
který se svými 4 kolegy dohlíželi na dodržování pravidel  turnaje. Ozvučení turnaje zajistil DJ 
František Mareš.  Akce byla podpořena grantem v rámci Jihočeských programů podpory 
sportu pro rok 2013. 

Do turnaje se přihlásilo  24  dvoučlenných družstev. Pan Ušatý z SDH Jehnědno připravil 
hracího „pavouka“, podle kterého účastníci hráli na jednotlivých drahách. Nejprve hrálo 
každé družstvo s každým, poté docházelo postupně k vyřazování. 

Bylo hodnoceno 5 nejlepších družstev, 

l. místo:  Vlasta Straková a Jiří Švarc – ZO DIA STrakonice 

2.místo:  Jan Skoupil, pan Straka – ZO DIA Strakonice 

3.místo: Růžena Špánková a Vladimír Špánek ze ZO tělesně postižených Strakonice 

4.místo: Emilie Prokopcová a Květa Prokopcová ze ZO SPCCH Volyně (Svaz 
postiž.civilizač.chorobami) 

5.místo: Jana Vondráková a Václav Kasl  ze ZO SPMP Strakonice( Svaz postižených 
mentálními poruchami) 

Počasí se celkem vydařilo-ráno sluníčko, pak se zatáhlo, vítězným dvojicím odpoledne kolem 
třetí hodiny sprchlo, ale při závěrečném fotografování kolem 16 h již opět slunko vysvitlo. 

Protože se akce  vydařila, tak  v roce 2014 uskutečníme již V. ročník tohoto turnaje.  

 



 

 

Děkujeme sponzorům akce:  Jihočeskému kraji, Městskému pivovaru Strakonice, Starz 
Strakonice, firmě Strakon a   organizaci Byznys pro společnost. 



 

 

 

 

 



SDRUŽENÍ  ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH 
V ČR 

ÚZEMNÍ  SDRUŽENÍ  STRAKONICE 

 

POŘÁDÁ 

 

X. SETKÁNÍ  KE  DNI  MATEK 

čtvrtek 9. května 2013 od 15.00 hodin 

jídelna SOŠ řemesel a služeb Strakonice-Zvolenská  

( příchod na akci od 14.30 hod.) 

 

 

Program: 

• Přivítání a slavnostní  přípitek 

• Vystoupení  Malého sboru ZŠ F.L. Čelakovského  pod  
vedením  paní  Hany Hradecké  s kulturním  pásmem ke 
Dni  matek 

• Předání  ocenění „Matka nebo Otec roku 2012“ 

 

 

Konec setkání v 17.30 hodin 

V průběhu akce je zajištěno pohoštění a společný oběd. 



X. Setkání ke Dni matek  9.5.2013  

Sdružení zdravotně postižených v ČR, Územní sdružení Strakonice uspořádalo již X. Setkání ke Dni 
matek v jídelně SOŠ řemesel a služeb ve Zvolenské.  Při této příležitosti byla udělena cena Matka roku 
2012 okresu Strakonice. Nominován mohl  být  ten, který se dlouhodobě ( více než 18 let) stará o 
těžce zdravotně postižené dítě, vyžadující mimořádnou péči, lásku, pokoru a této nekončící práci 
podřídil svůj život. 

 Byly nominovány 3 ženy a 1 muž. Cena  byla udělena ženě, která byla nositelkou nápadu  Matky 
nebo Otce roku, paní Drahušce Kolářové – in memoriam.  Paní Kolářová se po mnoho let obětavě 

starala o své zdravotně postižené syny a ve své skromnosti  by za svého života nikdy cenu nepřijala.   
Ocenění předal  bratrovi paní Kolářové panu Miroslavu Procházkovi a jeho  přítelkyni paní Haně 
Marouškové  starosta pan  Pavel Vondrys, který převzal záštitu nad 4. ročníkem  Matky nebo Otce 
roku 2012. 

Kulturní program zajistil malý sbor ZŠ F.L.Čelakovského pod vedením paní  Hany Hradecké. 

V závěru byly odměněny kytičkou aktivní  členky Územního sdružení  ze základních organizací ze 
Strakonic, Volyně, Blatné a  Bavorova. 

Poděkování patří  SOŠ řemesel a služeb ve Strakonicích ,především  panu řediteli  Ing.Pilečkovi a 
mistrové odborného výcviku paní Cibulkové, a dále všem  sponzorům a dobrovolníkům , kteří přispěli 
k tomu, aby mohla být akce uskutečněna. Akce se zúčastnilo 93 osob. 

 



 

 

Sponzoři akce: con4PAS,Billa, Drogerie Teta-Michaela Hauserová, provozovna  U Sv.Markéty, 

                           SOŠ řemesel a služeb  



 

 

  



                                                Sdružení zdravotně postižených v ČR 
                            Územní sdružení Strakonice 

 
 
 
 

pořádá 
 
 

XVI. SETKÁNÍ   SENIORŮ 
 
 

ve čtvrtek 3. října 2013 
Městský dům kultury od 15.00 hodin 

 
 

Akce byla podpořena ze Společného grantu Komunitní nadace Blanicko-
Otavské a města Strakonice. 

 
 
                          

                     
 
 
 
 
Vstupné 100,- Kč, prodej vstupenek u paní Kohelové – tel. 723 006 608 



Program: 

 

v Přivítání účastníků 

v Vystoupení dechového souboru  

Starošumavská pětka“ 

pod vedením Václava Nováka 

 
 



XVI. Setkání ke Dni seniorů 

Ve čtvrtek 3.října 2013 se uskutečnilo kulturní odpoledne pro zdravotně 
postižené a seniory v Domě kultury ve Strakonicích. Tuto akci pořádalo Sdružení 
zdravotně postižených ve Strakonicích k Mezinárodnímu dni seniorů již 
pošestnácté. V letošním roce zahrála k poslechu spoustu známých lidovek 
jihočeská dechovka Starošumavská pětka. Mnozí si s radostí zazpívali. 

Pro každého účastníka byl ve foyeru připraven ručně vyrobený keramický 
hrneček s datem setkání. Dárečky pro tuto akci vyrobili v Domově pro osoby se 
zdravotním postižením v Oseku.  Chtěla bych jím tímto poděkovat, protože 
malá pozornost udělala seniorům velkou radost.  

Setkání bylo podpořené ze Společného grantu Komunitní nadace Blanicko-
Otavské a města Strakonice.  Finanční prostředky nám pomohly ke zdárnému 
průběhu naší akce. Děkuji tímto jménem Sdružení za podporu. 

 

 

Zúčastnilo se 132 osob. 



 

 

 

 



                                        

 

         PROGRAM: 

 

• Zahájení –čertovská besídka 

       Vystoupení dětí z MŠ Stavbařů 

 

• Povídání se zimní tématikou o Šumavě,     

         Otavě, přírodě a lidech , proložené 

        dudáckou muzikou   

          Program Ludmily Vilánkové 

 

• Slavnostní  oběd 

• Volná zábava                                                                                                          

                                                                                                                                          

                                   

                                           

                                                        Územní sdružení Strakonice  

                                                          při SZdP  v ČR  

 

                                                        pořádá    

                  Setkání zdravotně postižených                                    

                      a   dobrovolníků 

                  dne 4. prosince 2013 v klubovně SZDP 

                                    od  9.00 hodin      

 

  

 

          Vstupné 100,- Kč 

 



Vánoční setkání ZP  a dobrovolníků  - 4.12- 2013 v klubovně SZDP. 

 

Vystoupení dětí z MŠ Stavbařů s vánočními říkadly a koledami 

 

Akce se zúčastnilo 56 osob. 







XVII. Předvánoční setkání ZP dětí 

Konalo se tradičně v MěDK ve Strakonicích. Akce pořádalo Územní sdružení Strakonice a con4Pas, 
s.r.o. Praha, ve spolupráci s JCZPS o.p.s. Strakonice. 

Akce se zúčastnilo 284 zdravotně postižených dětí.   

 

 

 

 

 



 

 

 



Sdružení zdravotně postižených  Strakonice pořádá 
v KLUBOVNĚ v ulici Stavbařů 213 

ve dnech 15. –  19. dubna 2013 

 

BURZU JARNÍHO A LETNÍHO OŠACENÍ  
pro děti i dospělé, 

spojenou s  dobročinným bazarem 
PONDĚLÍ  15.4.2013  9:00 – 17:00 VÝKUP A PRODEJ 
ÚTERÝ  16.4.2013  9:00 – 12:00 VÝKUP A PRODEJ 12:00 – 17:00 PRODEJ 
STŘEDA  17.4.2013  9:00 – 17:00 PRODEJ 
ČTVRTEK  18.4.2013  9:00 – 17:00 PRODEJ A VÝDEJ 
PÁTEK  19.4.2013  9:00 – 12:00 VÝDEJ 





BURZA  JARNÍHO  A LETNÍHO  OŠACENÍ   

15. – 19.  dubna 2013 

 

 

 

 

Pomáhalo 26  dobrovolníků –členek našeho Sdružení. 



BURZA  PODZIMNÍHO  A  ZIMNÍHO  OŠACENÍ 

14.10. – 18.10. 2013 

Pomáhalo 25  dobrovolníků ze strany našeho Sdružení. 

 

 



                                                        Sdružení zdravotně postižených v ČR, 
                                                        Územní sdružení  Strakonice, Stavbařů 213 
 
                                                 Pořádá dne 20. června 2013 v klubovně SZDP od 14.00 hod. 
 
                                                 Besedu  na téma:     Aby léky pomáhaly  
 
      Besedu zajistí Státní ústav pro kontrolu léčiv v Praze. 
      Přednášet bude autor knihy Příběhy léků Mgr. Tomáš Cikrt. 
       
      Program:  
      Úvodní slovo autora o správném zacházení s léky 
      Vystoupení místního lékárníka na téma role jeho profese v bezpečnosti léků 
      Představení knihy Příběhy léků autorem 
      Diskuse s publikem na témata: 

-  Jak mohou pacienti ovlivnit bezpečnost své farmakoterapie 
- Na co se mohou ptát lékaře a lékárníka a jak s nimi spolupracovat 
- Nejčastější důvody, proč lidé berou špatné léky 
- Jak se hlásí nežádoucí účinky 
- Specifika seniorů, na co si dávat pozor 

 
 

 
 
Přednášky se zúčastnilo 26 osob. 



Cestovatelská přednáška na téma: „Z Čech až na konec světa“ 

11.9.2013 – kinosál ve Volyni 

V září 11.9.2013 se uskutečnila přednáška cestovatele- důchodce pana Františka Šestáka 
z Blatné na téma: Z Čech až na konec světa. Pan Šesták poutavě vyprávěl o své cestě na 
kole, kterou podnikl se svým kolegou v roce 2005.  Vlastně se vydali po 540 letech po 
stopách družiny Lva z Rožmitálu.  Projeli svatojakubskou cestou do Santiaga de 
Compostela a na mys Finistere. Přednášky se zúčastnilo 28 osob. 

 



 
                                                        Sdružení zdravotně postižených v ČR, 
                                                        Územní sdružení Strakonice, Stavbařů 213 
 
                                                 Pořádá v úterý dne 24.září 2013 v klubovně SZDP  
                                                                            od 14.00 hod. 
 
                                                 přednášku se zástupci Hasičského záchranného sboru ve 
                                                 Strakonicích. 
             
      Program:  
     -Působnost hasičského dobrovolného sboru-činnost, struktura v rámci kraje, okresu 
     -Legislativa, zajištění požární ochrany v rámci republiky 
     -Praktické záležitosti – statistika požárů, příčiny vzniku požáru, jak se chovat při  
      mimořádné situaci 
 
 
     

 
 
 Přednášky se zúčastnilo 48 osob. 
 
 



 
 
Naše organizace založila v roce 2012 klub „Šedesátka na start“. Zapojili jsme se do projektu 
SEN-SEN- Senzační senioři, který vznikl v Nadaci Charty 77/Konto Bariéry jako odpověď na 
demografický vývoj v naší zemi.  
Náš strakonický klub se jmenuje“ Šedesátka na start“ a využívá toto logo. Po celé české 
republice funguje již 65 klubů. 
. 
 
 
. 
 
 
 
V rámci projektu SENSEN byly podpořeny v roce 2013 seniorské sportovní hry 
v Prachaticích a přednáška Mudr. Tomáše Cikrta. 
 
Zázemí Klubu bylo vytvořeno v klubovně pro zdravotně postižené a seniory v našich 
prostorách., kde je pro zájemce volně přístupný internet. 
 
 
Foto ze seniorských her v Prachaticích: 
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Pochod zdraví 10.10.2013 

Pochod zdraví se uskutečnil 10.10.2013 v rámci Dnů zdraví 2013 Zdravého města Strakonice.  

Odtud nás minibus a auto SZDP odvezlo do Předních Zborovic k mostu u Volyňky. Zde se 
k nám přidalo 20 účastníků z Volyně. Společně jsme došli do Radošovic, kde proběhla krátká 
přednáška o historii a současnosti obce. Celkem se zúčastnilo 41 turistů. 

 

 



 

 

 



Průběžné sportovní aktivity během celého roku 

Plavání pro zdravotně postižené a seniory 

SZDP Územní sdružení ve Strakonicích má na Plaveckém stadionu ve Strakonicích vyhrazenou 
hodinu plavání vždy v pondělí od 12.30 do 13.30hod. Plavání se v roce 2013 zúčastnilo 98 
zájemců. 

 

 

Tréninky kuželek v kuželně TJ Fezko 

Tréninky probíhají jednou měsíčně v kuželně TJ Fezko od 8.00 do 11.00 hod. Zúčastňuje se 
jich pravidelně cca 22 osob. 

 

 

 

 

 

 



Rehabilitační cvičení v klubovně SZDP 

Cvičení probíhá 2x v týdnu. 

Ve středu se cvičí pod vedením bývalé rehabilitační pracovnice paní Běly Hájkové. 

Ve čtvrtek cvičí místní organizace SONS. 

 

 

 



Vánoční tvoření   - 21.11.2013  
V listopadu 2013 oslovila naše územní sdružení územní organizace Svazu diabetiků ve 
Strakonicích s nabídkou o spolupráci, týkající se různých společenských akcí. Začali jsme 
s ručními pracemi, kdy diabetici poskytli lektorku-dobrovolnici a sdružení prostory 
v klubovně. První tvoření se uskutečnilo 21.11.2013. Bylo pojato vánočně, vyráběly se 
vánoční ozdoby patchworkovou technikou. Sešlo se kolem 20 účastnic. 
Akce se povedla a budeme pokračovat v příštím roce dalšími ručními pracemi. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Děkujeme 

všem, kteří se v roce 2013  rozhodli podpořit činnost naší 
organizace. 

Poskytnutím finančního příspěvku nebo materiálního daru jste 
významným způsobem přispěli k realizaci našich aktivit. 

 

 

           Jana Kohelová                                        Ludmila Řandová 

  jednatelka Střediska služeb                                 předsedkyně Územního sdružení 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výroční  zprávu zpracovali: 
Jana Kohelová 
Petr Kolář (grafy) 
Petr Kohel 


