
AKTIVITY 
Aktivizační služby 
Nedílnou součástí nabízených služeb Domova jsou i aktivizační činnosti 
(sportovní, kulturní, společenské..), které jsou nabízeny klientům z 
obou našich služeb. Veškeré naše aktivity jsou rovněž směřovány k 
rodinám našich klientů, k jejich známým a přátelům........ke Všem, kteří se s 
námi chtějí potkávat a prožívat společné chvíle. 

 
 
SPECIÁLNÍ HASIČSKÁ 
OLYMPIÁDA 
Projekt hasičské olympiády 

 

 

Nultý ročník Speciální hasičské olympiády pro mentálně postiženou mládež 
se uskutečnil 30. dubna 1999. Vyhlašovatelem soutěže je Sdružení hasičů 
Čech, Moravy a Slezska Ústí nad Labem a ÚSP Všebořice (nyní DOZP 
Všebořice). Hlavními organizátory této ojedinělé akce jsou Sdružení hasičů 
ČMS Ústí nad Labem, DOZP Všebořice, Sdružení dobrovolných hasičů při 
DOZP Všebořice a Severní Terasa a Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. . 
Posláním této soutěže je rozvíjet znalosti a technické dovednosti v 
jednotlivých disciplínách s přihlédnutím ke specifické oblasti požární 
ochrany. Cílem této akce je nejen soutěžní formou podporovat zájem o 
požární ochranu, ale zejména připravit všechny soutěžící na zvládání 
mimořádných událostí, které jim život může přinést. 
U každého ročníku soutěže se účastní družstva z ÚSP a DOZP z celého 
Ústeckého kraje a také žáci speciálních škol. Soutěží se bez rozdílu věku 
nebo typu postižení. 
Z počátku se tato akce konala na Stadionu dětí a mládeže na Bukově. Od 
roku 2006 soutěž probíhala na stadionu ploché dráhy v Chabařovicích. Od 
roku 2008 se akce koná v areálu ZŠ Elišky Krásnohorské za spolupráce 
vedení školy. 
Hlavní cenou Speciální hasičské olympiády je putovní pohár primátora 
Statutárního města Ústí nad Labem. 



Šestičlenná družstva se o putovní pohár utkávají v sedmi hasičských 
disciplínách (každá disciplína je zvláště uzpůsobena zdravotnímu stavu 
soutěžících): 
Štafeta 6 x 30 m 
S překážkami - jednotliví členové soutěžních družstev jsou rozmístěni na 
předem vytyčené trase a překonávají překážky rozestavěné v jednotlivých 
úsecích (žebříková stěna, vodní příkop, přenášení ručního hasícího 
přístroje, podlézání stojanu s laťkou, přebíhání lavičky, spojení rozdělovače 
s hadicí a proudnicí). 
Požární útok na 50 m 
Úkolem soutěžících je na 50ti metrové trati spojit čtyři hadice C (zkrácené 
na 10m), proběhnout s nimi 6ti metrovým tunelem, přejít přes lavičku, 
překonat bariéru a pomocí dvou džberových stříkaček srazit plechovky 
umístěné na stojanech. 
Hasičský kuželník 
Každý závodník hází ze vzdálenosti 3,5m svinutou hadici C o délce 10m na 
devět kuželek umístěných na dřevěné podložce. 
Technické značky PO 
Každý závodník dostane několik kartiček s technickými značkami PO a jeho 
úkolem je všechny značky správně pojmenovat a určit. 
Topografické značky 
Každý závodník dostane několik kartiček s topografickými značkami a jeho 
úkolem je poznat, co která značka znamená. 
Základy první pomoci 
Jeden ze soutěžících z každého družstva představuje raněného, ostatní 
soutěžící mají za úkol obvázat raněnému koleno nebo loket, naložit ho na 
nosítka a poponést ho do určené vzdálenosti. 
Použití jednoduchých hasebních přístrojů 
Soutěžící na základě vysvětlené mimořádné situace určují hasící 
prostředky, které by použili ke zdolání definované mimořádné události 
(hořící tráva na zahradě, hořící PET lahve, elektrospotřebič, nebo 
odpadkový koš v místnosti.........) 
Naše ocenění 
Za rozvoj požární ochrany a Speciální hasičskou  olympiádu pro osoby s 
mentálním postižením jsme byli nominováni a získali cenu časopisu Rescue 
report za rok 2015 Zlatý záchranářský kříž, který jsme převzali z rukou 
prezidenta republiky na Pražském hradě. 
 

 

 



SPORTOVNÍ ČINNOSTI V 
DOZP 
VESLOVÁNÍ 
Naši klienti mají možnost navštěvovat každé pondělí a čtvrtek veslařský 
klub pod vedením trenéra Petra Janáka. Handicapovaní lidé dostali 
možnost veslovat již v dubnu roku 2004 v TJ Chemička odd. veslování - 
jako první v České republice. Veslařský klub byl založen v lednu 2005 a byl 
pojmenován Veslařský klub Tyflocentra Ústí nad Labem, protože v té době 
veslovali pouze zrakově handicapovaní. 
V roce 2009 se mezi členy zapojil i člověk s mentálním postižením, náš 
klient Stanislav Šuryček. Od té doby prošlo veslařským klubem 9 našich 
klientů. Zmínka o náborů lidí s mentálním postižením byla i v 
novinách Mladá Fronta 7 Sedmička. Členové veslařského klubu se 
účastní různých soutěží ve veslování. 
Později se ke Stanislavu Šuryčkovi připojil další klient Miloslav Malý. Za 
těch několik let získali naši klienti řadu medailí.  
Klienti, kteří jsou členy veslařského klubu, jezdí na různé akce po České 
republice. Pravidelně se účastní např. Ústecké zatáčky nebo každoročních 
Primátorek. 
V roce 2018 byl dlouholetý a úspěšný veslař, Miloslav Malý, oceněn jako 
nejlepší handicapovaný sportovec Ústecka. 

KUŽELKY 
V roce 2010 naše zařízení oslovil pan Ing. Miroslav Wedlich, zda by naši 
klienti měli zájem o pravidelnou aktivitu v kuželně TJ Lokomotiva Ústí nad 
Labem. Tato volnočasová aktivita mohla být ve zmíněném roce 
uskutečněna díky nadaci O2.  
Sportovní dohled nad klienty prováděli několik let dobrovolníci TJ 
Lokomotiva Ústí nad Labem Miroslav Bednář, Miroslav Wedlich, Marcela 
Bořutová a Jolana Dvořáková (po několikaročním  snažení v nominaci 
těchto dobrovolníků na Křesadlo, se v roce 2013 zadařilo a dobrovolníci 
toto ocenění obdrželi). 
Od té doby se nám podařilo získat další finanční prostředky na zaplacení 
tréninků a turnajů v kuželně díky dobrovolnickým programům Think Big O2 
a AmRestu 
Naši klienti stále navštěvují kuželnu jednou týdně (každé pondělí) na jednu 
hodinu. Pro velký zájem klientů jsou rozděleni do dvou skupin, které se po 
týdnu střídají. 
 
 
 
 

https://docs.wixstatic.com/ugd/2baf4c_bd654e60e0dd49e293de118bbbdf5061.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/2baf4c_bd654e60e0dd49e293de118bbbdf5061.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/2baf4c_bd654e60e0dd49e293de118bbbdf5061.pdf


HNUTÍ SPECIÁLNÍCH OLYMPIÁD 
Domov Všebořice je členem Hnutí speciálních olympiád - máme svůj tým 
TEAM Všebořice, se kterým se zúčastňujeme různých sportovních klání - 
atletika, bocca, přehazovaná............ 
Dále naši klienti využívají: 
* plavecké haly - kam chodí s doprovodem plavat 
* cyklostezky, po kterých jezdí na in-line bruslích 
* výlety po okolí  
* cvičení pilates 
* hokejové zápasy Ústeckých lvů na zimním stadionu apod. 
 

 

  
                                                                                                                        

HIPOTERAPIE 
                                                                                                                        
                                                                                                       
V roce 2008 se s námi spojila skupina mladých lidí v čele s 
panem    Janem Janečkem a nabídli nám účast na akci ,,Koně jsou naši 
kamarádi", která se jim podařila uskutečnit díky Programu Make a 
Conection. 
Hipoterapie se konala v Nových Křečanech, jako pobytový víkend.  
Klienti se mohli projet na koních, nabídnout jim chleba či jablko, kartáčovat 
je a bylo jim předvedeno cvičení na koni. Kdo si netroufl sednout na koně, 
mohl je obdivovat ze země. Klientům se byli představit i členové Záchranné 
stanice pro dravé ptáky, kteří sebou přivezli i své  opeřené svěřence. Klienti 
měli možnost nejen sledovat let těchto ptáků, ale kdo chtěl, mohl si dravce 
pohladit a vzít na ruku.  
Klienti byli z akce velice nadšení a proto všichni uvítali, že se tento projekt 
mohl zopakovat. 
 
 
Od roku 2010 se daří panu Janečkovi a jeho týmu zajišťovat finanční 
podporu pro tento projekt prostřednictvím Dotačních programů, které 
vyhlašuje Ústecký kraj. 
 
 
 
 
 



KULTURA 
Kulturní vyžití 
Klienti našeho Domova se účastní různých kulturních akcí nejen v Ústí nad 
Labem a jeho okolí, ale i po celé České republice. Podnikají tématické 
výlety, návštěvy zámků, hradů, památek a zajímavostí. Navštěvují kina, 
divadla, či různé kulturní, společenské a sportovní akce pořádané během 
roku v Ústí nad Labem a Teplicích. 
Každý klient má možnost navštěvovat akce, o které má zájem. Každoročně 
jsou pořádané kulturní akce v Domovech pro zdravotně postižené, na které 
naši klienti rádi jezdí. Jednak si užijí zábavu a zároveň se potkají s přáteli, 
se kterými si mohou popovídat. 
Klienti, kteří nechtějí jít sami, mohou požádat o doprovod pracovníka 
Domova, opatrovníka, nebo se mohou domluvit s dobrovolníkem. 
 
 

DIVADLO 
Náš začátek 

                                                                                                                  
Divadlo funguje od roku 2015, kdy se vytvořila divadelní skupina z 
uživatelů DOZP Všebořice, DOZP Severní Terasa a uživatelů sociální 
agentury Jurta o.p.s. Skupina si dala název ,, Jednou nohou venku". 
Divadlo vede od samého začátku náš bývalý zaměstnanec, který se nyní 
divadelní skupině věnuje externě. 
 
Zkoušky většinou probíhají každou neděli, zatím v tělocvičně v Důlcích. 
Tato aktivita uživatele velmi baví, což dokazují i úspěchy, které uživatelé 
divadelního spolku dosahují. 

Cíle 
Cílem této volnočasové aktivity, je zaplnit volný čas uživatelů, rozvoj 
osobnosti, trénování paměti, rozvoj pohybu a komunikace, vystupování 
před publikem a pohyb na jevišti. Možnost se setkávat s jinými divadelními 
spolky. 
Motivace přiblížit se k samostatnosti a začlenění se do společnosti. Zamezit 
každodennímu stereotypu, týmová práce, pravidelné setkávání s přáteli. 
Dále i snížení rizika negativního vlivu lidí, kteří mohou uživatele zneužít. 

Náplň 
* pantomima, hraní her, komunikace, předvádění rolí a pocitů 

 

http://www.dozp-ul.cz/Domov_VS.html
http://www.dozp-ul.cz/Domov_ST.html
http://www.jurta.cz/


* samotná představení, probíhající na různých kulturních a společenských 
akcích v okolí Ústí nad  Labem 
* výlety, procházky, tanec, zpěv, monology, dialogy, tvorba kulis a kostýmů, 
divadelní soustředění 
 
 
 


