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Tisková zpráva: 

Zahájení projektu: „Parazité na parkovišti pro invalidy“  

Praha, 11.března 2010 – Nezisková organizace Acta non verba(1) zahájí v sobotu 13. března 
projekt proti zneužívání parkovacích míst pro invalidy zdravými lidmi. Zahájení projektu proběhne 
na konferenci zdravotně postižených INSPO(2) v Kongresovém centru v Praze. 

Veřejnosti bude představen zejména hlavní prvek projektu. Jde o leták(3) s textem:„Ten, kdo 
zneužívá výhod tělesně postižených občanů, ačkoliv je sám zdravý, žije jako parazit na úkor 
společnosti!“ Leták bude možno nalepit na okénko automobilu neoprávněně parkujícího na místě 
pro invalidy. Na konferenci bude 2000 kusů letáku k dispozici zdarma. „Leták je poněkud 
kontroverzní, ale nazývá věci pravými jmény“, dodává ředitel společnosti Vojtěch Razima.  

Zneužívání označení invalida za sklem auta k parkování na vyhrazených místech se stalo běžným 
jevem. Málokdo se už pozastavuje nad tím, když z luxusního nového auta s protekční značkou 
vyskočí křepký mladík se svojí slečnou nebo vážený otec od rodiny. Společnost Acta non verba 
získala více než 100 fotografií s 37 aut takových „invalidů“(3). Ředitel Razima se domnívá: „Většina 
těchto zdravých nemocných „invalidů“ získala označení podvodem nebo úplatkem. Podali jsme 
trestní oznámení (4). 100 fotek je dost na to, aby policie mohla najít společné znaky a příslušným 
úředníků sdělit obvinění. Další fotografie budou přibývat.“ 

Další informace: 

Vojtěch Razima,  ředitel společnosti Acta non verba, o.p.s. 
Mobil: 602 547 235 
e-mail: info@kverulnat.org 
http:// www.kverulant.org 

 

Poznámky pro editory: 

1. Společnost Acta non verba byla založena v roce 2009. Jde o „watchdog“ organizaci. 
Cílem je vyvolávat tlak veřejnosti, tento tlak podporovat, koordinovat a uplatňovat a 
tak dosahovat pozitivních změn ve veřejném životě. Latinský název Acta non verba 
lze přeložit: „Ne slova, ale činy.“  

2. Konference zdravotně postižených INSPO se koná nadcházející sobotu 13. března 
v Kongresovém centru Praha, ul. 5. května 65. Projekt bude prezentován v 
jednacím sále v 1. patře přibližně v 12:15. Na konferenci je přihlášeno více než 260 
účastníků. Další informace jsou k dispozici na adrese: http://www.helpnet.cz/inspo. 

3. Leták a vybrané fotografie jsou k dispozici na adrese 
http://www.kverulant.org/invalide.html. 

4. Trestní oznámení bylo podáno dne 11.3.2010 Městskému státnímu zastupitelství 
v Praze a Policii České republiky, útvar odhalování korupce a finanční kriminality 
služby kriminální policie a vyšetřování. 
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