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Slovo úvodem 
 

Každý rok, když mám sestavit výroční zprávu, přemýšlím, co napsat úvodem. O tom co se nám v uplynulém roce povedlo 
se píše na následujících stránkách. Taktéž o tom, co nás čeká v roce následujícím. Myslím, že je velmi důležité hned na 
začátku poděkovat všem lidem, kteří pravidelně anebo nárazově podporují naší činnost, ať už finančně nebo svou 
pomocí. Bez nich bychom se rozhodně neobešli a patří jim za to můj upřímný dík. Na závěr slova úvodem bych si dovolila 
otisknout vyjádření rodičů našeho plavce k činnosti.  

 
 



 
O NÁS 

 
Občanské sdružení Cesta životem bez bariér bylo registrováno Ministerstvem vnitra ČR dne 1.11.2006 pod číslem 
VS/1.1/65530/06-R 
 
Základní cíle sdružení: 

1. Činnost zaměřená na práci se zdravotně postiženými se zvláštním zaměřením na tělesně postižené všech 
věkových kategorií se zvláštním zřetelem na děti a mládež hlavně na území okresu Kutná Hora.  V okolních 
okresech v případě, že v nich někdo o služby projeví zájem.  

2. Integrace zdravotně postižených občanů  do společnosti ve všech oblastech života (vzdělávání, sport a kultura). 
3. Odstranění psychických i fyzických bariér mezi zdravotně postiženou a nepostiženou populací, především motivací 

zdravotně postižených k aktivnímu a nezávislému pojetí života a obousměrnou integrací, kdy se vzájemně 
ovlivňují a integrují lidé se zdravotním postižením mezi nepostižené a naopak. 

4. Uchovávání a zlepšování zdravotního stavu a sociálního postavení zdravotně postižených. 
5. Poradenská a informační činnost v oblasti vzdělávání a práv zdravotně postižených. 

 
 
Činnost občanského sdružení: 

1. Spolupráce se vzdělávacími institucemi v oblasti integrace tělesně postižených žáků.  
2. Kontaktování osob se zdravotním postižením a jejich zapojení do aktivního a nezávislého pojetí života.  
3. Zprostředkování možnosti sportování. Celoroční výuka plavání pro osoby se zdravotním postižením. 
4. Přednáškové programy pro nepostižené žáky základních škol o problematice zdravotně postižených. Cílem je 

rozšíření vnímání zdravotního postižení jako součásti života, s níž je možné plnohodnotně žít. 
5. Didaktické a informační centrum (oblast vzdělávání, sociálněprávní, rehabilitace a kompenzačních pomůcek).  
6. Tvorba vlastních propagačních a prezentačních materiálů a předmětů, zajišťování reklamy a prezentace sponzorů 

sdružení podporujících hlavní činnost.  
7. Aktivity sdružení jsou určeny i těm, kteří neprojeví zájem o členství – uživatelé služeb. 
8. V rámci své činnosti se sdružení účastní, případně organizuje aktivity a další činnosti související s naplněním cílů a 

poslání sdružení. 
9.  

 
 

ORGANIZAČNÍ USPOŘÁDÁNÍ 
 

Cesta životem bez bariér je otevřeným, nezávislým, nepolitickým, dobrovolným občanským sdružením s právní 
subjektivitou, působícím na území Kutnohorska. Nejvyšším orgánem je členská schůze, která se schází jedenkrát do roka. 
Jménem sdružení je oprávněna jednat předsedkyně a jednatelka. Předsedkyně je statutárním zástupcem organizace. 
 
Výbor:  
Mgr. Petra Hnátová – předsedkyně 
Radka Pešoutová  
Jarmila Böhmová 
 
Revizní komise: 
Bc. Anna Kovandová – jednatelka  
Ing. Michaela Podaná, PhD.  – ekonomka, jednatelka 
Jiří Hnát 
 
Zaměstnanci: 
DPP – Radka Pešoutová,  Petra Hnátová, Kateřina Hrstková,  
 
Dobrovolníci: 
Vít Koděra, Klára Mundilová, Lenka Unucková 

 
 
 
 
 



Projekty a aktivity v roce 2011 
                           

 
SK APROBA 

 
Pomalu se nám daří budovat sportovní základnu pro handicapované 

spoluobčany. Jedná se zejména o plavání, bocciu a atletiku. Není nutné myslet 
na závodní kariéru, ale hlavně na pohyb, který je zdravý zejména, pokud člověk 
sedí celý den na vozíku. Soutěže jsou jakousi nadstavbou a motivací pro naše 
svěřence. V rámci sportovního projektu jsme se 
v uplynulém roce již aktivně účastnili závodů.  

 
Díky dárcům a vstřísnosti firmy RUKO se nám 
podařilo získat klubová trička s logem sdužení. 

 
 

Plavání 
Jako první sport, který jsme chtěli zakotvit v Kutné Hoře, jsme vybrali plavání. Plavání 

je nezbytným rehabilitačním prvkem nejen po stránce fyzické, ale hlavně po stránce 
psychické. Tento sport pokládáme za nejvýznamnější, proto jsme ho do svých aktivit zařadili 
již v září 2007. Cíl projektu vybudovat plavecké zázemí pro vozíčkáře přímo v místě bydliště 
nebo v dosažitelné vzdálenosti se nám zdařil. Našimi členy se 
stávají zejména děti a mládež, výuka plavání se stala 
samozřejmou součástí jejich týdenního režimu. Plavou 
s nasazením a každý plavec se snaží překonávat své hranice a učí 
se nové dovednosti. Na závěr celého plaveckého roku jsme 
uspořádali Mikulášské plavecké závody. Závodili nejen děti, ale i 
rodiče a instruktoři. Atmosféra byla vskutku soutěžní.  TJ SPARTA 
Kutná Hora poskytlo našemu sdružení jednu dráhu na hodinu 
zdarma. Využili jsme ji na zdokonalování techniky plavání instruktorů spojené i 
s prohlubováním znalostí metodiky plavání handicapovaných.  
 
 

 
Kuželky 
Nepostradatelnou součástí sportovní činnosti našeho sdružení se staly turnaje v kuželkách sešli jsme se 3x. Kuželky jsem 
„vyměnili“ za bowling. Prostředí kuželny je pro naše potřeby vhodnější. Jsme tam sami. Každý hráč má 20 hodů, 
nemusíme tedy neustále manipulovat s vozíčkáři. Každý si v klidu zahraje, ostatní fandí. K dispozici jsou 4dráhy.  

 
 
Boccia  
Při tomto sportu jsme se setkávali také jen nárazově. Pokoušeli jsme se ho zařadit do naší pravidelné sportovní nabídky. 
Bohužel se nám to nepodařilo. V tělocvičně ZŠ Kutná Hora jsme nechali nalajnovat hřiště na bocciu. Zatím ho hojně 
využíval reprezentant ČR a člen TJ Luže Košumberk pan Ing. Leoš Lacina.  
 
 
Atletika 
Se stala nedílnou součástí našeho sportovního programu již v roce 2010. Díky spolupráci s AC Čáslav můžeme trénovat na 
atletickém oválu ve Vodrantech za odborné podpory paní Jarmily Kratochvílové a Jany Červenkové. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hry handicapované mládeže 
Hlavním posláním tohoto mezinárodního projektu je 
integrace dětí a mladých lidí se zdravotním postižením 
prostřednictvím sportu do společnosti. Sportovní aktivity jim 
umožňují lépe překonávat překážky spojené s vlastním 
tělesným omezením. Prostřednictvím soutěží určených pro 
smíšené týmy mladých lidí s postižením a bez zdravotního 
postižení dochází k propojení těchto dvou skupin a akce je 
tak výrazným prvkem při sociálním začlenění osob s 
tělesným handicapem. 
Z našeho sdružení se mezinárodních závodů zúčastnili čtyři sportovci. Všichni jsme si to 
užili. Děti podaly výkony nad očekávání všech. 
 
Na hrách se závodí ve řtyřech kategoriích: 
Kategorie Masters je určena pro aktivní závodní sportovce s postižením, kteří mají tzv. 
zdravotní klasifkaci. V této kategorii se očekávávětší 
mezinárodní účast. 
Kategorie Open je pro soutěžící bez tzv. zdravotní 
klasifkace. Tato kategorie umožňuje dětem s tělesným 

postižením, které teprve začínají sportovat nebo sportují rekreačně, setkat se ve „velké 
soutěži“ se svými sportovními vzory. 
Kategorie Mixed zahrnuje zvláštní program určený pro společné aktivity osob s 
tělesným postižením a zdravých sportovců. Tato kategorie je jednou ze součástí 
„integračního˝ poslání Her. 
 
 

Integrovaný tábor v Krakovanech 
Letní tábor je pro integraci dětí s handicapem ideální možnost, jak se naučit 
samostatnosti a komunikaci. Integrace je velkým přínosem i pro zdravé děti – ty se naučí 

nejen jednat s vrstevníky, kteří mají nějaký handicap, ale 
také nabídnout jim konkrétní pomoc. 
 
Syn Petry Hnátové – Luky, byl poprvé na táboře jako 

šestiletý. Atmosférou a 
ubytováním 
ve stanu byl 
nadšený a po pěti dnech se 
mu ani nechtělo domů. 

Zdravé děti pozitivně reagovaly na jeho přítomnost 
a rychle se spřátelily. Se stejnou 
zkušeností odjížděla z našeho oficiálně 
prvního integrovaného 
tábora Agátka v loňském roce. Tato zkušenost nás vedla k tomu, 
že jsme umožnili pobyt na 2. integrovaném táboře 4 dětem na invalidním vozíku. 
Táborovým účastníky se stal Luky, Oldík, Agi a Eliška. Letní tábor měl neopakovatelnou 
atmosféru. Nechyběla olympiáda, paralympijský pětiboj, celotáborová hra, 
diskotéka, koupání, soutěže jednotlivců i vědomostní 
soutěže. Jediné, co nás trochu vyděsilo, byla bouřka. Jako každý 
rok jsme i letos vyšli na dvoudenní výlet se spaním pod „širákem“. Nocovali jsme u 
vody. Bylo nádherně. Děti se celé odpoledne koupaly. Večer byl táborák. Kolem 

jedné hodiny, kdy jsme my dospělí uléhali do spacáků, bylo nebe 
jasné, svítily hvězdy. Asi hodinu po té nás vzbudily první 
dešťové kapky. Nástup bouřky byl velmi 
rychlý. Suché jsme zvládli přepravit jen 
nejmenší děti a většinu spacáků. Staršáci 
museli počkat na pozdější transport do tábora a následně až nám 
dopraví náhradní deky. Spát museli v jídelně, jelikož dva stany byly 
větrem zbořeny. Staršáci celou situaci nadšeně komentovali vtípky, 
které nám všem pomáhaly. V této nečekané situaci se projevila 
soudržnost a pochopení. Všichni svorně spolupracovali a tím jsme 
vše zvládli řekněme na jedničku.  

 
 
 



Prázdniny bez bariér 
V letošním roce se nám podařilo koupit pozemek na vybudování vlastní táborové základny. Doufáme, že v roce 2012 tam 
již budeme pořádat vlastní tábor a táborová základna bude co možná nejvíce přizpůsobena pobytu vozíčkářů. Čeká nás 
vybudování kuchyně a jídelny, umývárny a marodky, nákup chatiček a podsad. 
Základna bude sloužit nejen pro integrované tábory, ale i pobyty handicapovaných dětí v přírodě. 
 
 

Individuální podpora 
V roce 2010 jsme zahájili projekt: Individuální podpora členů sdružení. V roce 2011 jsme v rámci tohoto projektu 
podpořili Marcelku zakoupením rampy na bocciu; Terku zakoupením zvukové výukové hračky; Věrku přispěním na 
veslovací trenažér, který umožňuje posilování horních i dolních končetin; Danečkovi jsme přispěli na velké šlapací auto.  
Do individuální podpory je zařazena i podpora osobní asistence. Od září 2011 podporujeme dvojčata Elišku a Oldíka. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Školení sportovních instruktorů 

Začátkem října jsme realizovali školení instruktorů metodou totálního plavání. Jako první jsme vybrali kraul. Vzhledem 
k zajímavým prvkům výuky touto metodou jsme rozhodli pozvat Tomáše Vojtěchovského každý rok a zdokonalovat svou 
techniku, abychom předávali našim dětem co nejucelenější a správné plavecké techniky. Stále též usilujeme o školení 
metodikou pro handicapované vytvořenou zakladateli Kontaktu bB zvanou Kovář – Nevrkla. Bohužel se nám nedaří 
navázání spolupráce. 
 

Benefiční akce 
Víčko k víčku – sběr plastových uzávěrů probíhá již čtvrtým rokem. Sběrné místo máme v ZŠ J.Palacha. Jednou za rok 
víčka odvezeme a výtěžek použijeme na sportovní aktivity. 
 
V. Benefiční ples občanského sdružení 

V.Benefiční ples opět moderoval herec a moderátor Pavel Nový. Návštěvnost plesu pro nás byla trochu zklamáním. 
Výtěžek z plesu činil málo přes 40 000 Kč. Součástí večera byla tombola, ve které nechyběly lákavé ceny od dárců. Ples 
se podařilo realizovat nejen díky sponzorům, ale i díky dobrovolníkům, kteří zabezpečili hladký průběh akce. Na plese 
nemohlo chybět poděkování plaveckým instruktorům za celoroční práci s handicapovanými dětmi. Je velmi potěšující, že 
každým rokem děkujeme většímu počtu instruktorů. Na tomto plese se podařilo zlákat do našich řad další instruktorku 
Báru. 

Ples zpestřilo i vystoupení tanečního kroužku pod vedení Martina, ohnivá show Jany Uhrové, ukázka neuvěřitelných 
kousků s diabolem, dech všem návštěvníkům bralo biketrialové představení bratrů Bramborových a před půlnocí celý sál 
pobavila skupina Žert. Tradičně se o hudební doprovod postarala skupina B.O.S. z Příbrami. 
 

Srdečné poděkování patří všem dárcům, kteří podpořili naše 
sdružení prostřednictvím darů a benefičních akcí. 

 
Plán projektů a akcí na rok 2012 

 
VI.Benefiční ples občanského sdružení - termín konání: 17.11.2012, účast přislíbil Pavel Nový 
Sportovní soustředění – v roce 2012 bychom rádi realizovali sportovní soustředění pro handicapované děti. Pro 
realizaci jsme vybrali Čáslav, kde je ubytování, bazén a atletický areál v bezprostřední blízkosti. Zahájili jsme též projekt 
„Delfín pomáhá“  - zakoupení hydraulického zvedáku do čáslavského bazénu. Tím bude bazén zcela bezbariérový a 
vhodný pro naše aktivity. 
Prázdniny bez bariér 
Již máme zakoupený pozemek a podnikáme první kroky k vybudování bezbariérové táborové základny. V roce 2012 
bychom rádi náš tábor realizovali na táborové základně Zbožňov. Základna bude sloužit nejen pro integrované tábory, ale 
i pobyty handicapovaných dětí v přírodě. 
Individuální podpora členů sdružení 
V tomto projektu budeme i nadále pokračovat. Vzhledem ke zhoršeným podmínkám možnosti získat finanční prostředky 
na rehabilitační pomůcky od státu, je tento projekt velmi důležitý. Rodiny s handicapovanými dětmi nemohou doplácet 
nebo sami uhradit pomůcky, které děti potřebují pro plnohodnotný život.  



Naše hospodaření 
 

 
 
 
 

 



 
 

 
 


