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Slovo úvodem 
 

Naše organizace je jako každá neziskovka postavena na dotacích a darech. Jsem ráda, že naše organizace našla 

kolem sebe tolik dobrých srdcí. Tedy spíše lidí s dobrým srdcem, kteří pomohou službou, darem, radou nebo 

vlastní prací. Hluboce si všech vážím. Za každým darem vidím důvěru v naší práci. Důvěru v to, co děláme. 

 

Rok 2017 pro nás byl zlomovým. Koncem roku 2016 jsme získali do vlastnictví objekt. Záměr byl jasný 

centrum pro děti a mládež s handicapem, ale pouze v hlavě. Bylo nutné vše si ujasnit, pojmenovat a přenést na 

papír.  

 V objektu bychom rádi vybudovali centrum denních služeb, kde budeme nabízet vedle cvičební metody 

therasuit i vojtovu metodu a jiné formy rehabilitace, dále volnočasové aktivity jako například výtvarný a 

hudební kroužek, také příležitostná setkávání, besedy, přednášky, apod. Zcela nově bude v nabídce odlehčovací 

služba ambulantní a pobytová. 

 Vzhledem k tomu, že součástí objektu by mělo být komunitní centrum, bude součástí i klubík pro 

maminky s dětmi a aktivity pro seniory. Centrum tedy bude otevřeno všem, napříč věku, s postižením i bez něj. 

V tuto chvíli, kdy píšu výroční zprávu, držím v ruce kompletní dokumentaci pro výběrové řízení na dodavatele 

stavebních úprav a věřím, že se nám podaří vybrat firmu, která objekt dobře a rychle zrekonstruuje. Držte nám 

pěstičky.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Petra Hnátová, předsedkyně 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O NÁS 
 

 Organizace Cesta životem bez bariér byla registrována jako občanské sdružení Ministerstvem vnitra ČR dne 

1. 11. 2006 pod číslem VS/1.1/65530/06-R. Od 1. 1. 2014 je registrována jako zapsaný spolek Městským soudem v Praze 

spisová značka zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl L, vložka 17167 

 

Základní cíle spolku 

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 regionu.   

2. Realizace vhodných programů a podpůrných aktivit vedoucích k integraci zdravotně postižených občanů nebo 

rizikových skupin do společnosti ve všech oblastech života (vzdělávání, sport, 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. 

6. Provoz vzdělávacího a rehabilitačního zařízení pro handicapované děti a mládež. 

7. Tvorba projektů na podporu rovného sociálního postavení a na podporu rehabilitace handicapovaných. 

 

Činnost spolku 

1. Spolupráce se vzdělávacími institucemi v oblasti integrace postižených žáků.  

2. Kontaktování osob se zdravotním postižením a jejich zapojení do aktivního a nezávislého pojetí života.  

3. Celoroční výuka plavání pro osoby se zdravotním postižením. Nabídka dalších sportovních a relaxačních aktivit. 

4. Organizování pobytových akcí pro zdravotně postižené nebo integrovaných pobytových akcí. 

5. Nabídka aktivit ucelené rehabilitace včetně přednášek, poradenství a seminářů 

6. Podpora členů spolku v oblasti vzdělávání, rehabilitace a pořízení kompenzačních pomůcek 

7. 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. 

8. Didaktické a informační centrum (oblast vzdělávání, sociálně-právní, rehabilitace a kompenzačních pomůcek).  

9. Tvorba vlastních propagačních a prezentačních materiálů a předmětů, zajišťování reklamy a prezentace sponzorů 

spolku podporujících hlavní činnost.  

10. Aktivity spolku jsou určeny i těm, kteří neprojeví zájem o členství – uživatelé služeb. 

11. V rámci své činnosti se spolek účastní, případně organizuje aktivity a další činnosti související s naplněním cílů a 

poslání spolku. 

 

ORGANIZAČNÍ USPOŘÁDÁNÍ 

 

Cesta životem bez bariér je otevřenou, nezávislou, nepolitickou, dobrovolnou organizací s právní subjektivitou, 

působící na území Kutnohorska. Nejvyšším orgánem je členská schůze, která se schází jedenkrát do roka. Jménem 

organizace je oprávněna jednat předsedkyně a jednatelka. Předsedkyně je statutárním zástupcem spolku. Všechny funkce 

jsou vykonávány bez nároku na odměnu. 

 

Předsedkyně: Mgr. Petra Hnátová.  

 

Kontrolní komise:    1. Jiří Hnát 

2. Bc. Anna Dvořáková 

3. Ing. Michaela Podaná, Ph.D. 

 

Zaměstnanci: 

1. Koordinační pracovník: Mgr. Petra Hnátová, od 8/2015 na mateřské dovolené 

2. Trenér Therasuit: Votrubová Eva, od 6/2017 na mateřské dovolené 

3. Pracovník pohybového centra: Jana Jeřábková, od 10/2016 – 5/2017 

 

Dohoda o provedení práce 

1. Instruktoři plavání: Radka Pešoutová, Klára Mundilová, Barbora Losenická, Zdena Bělohlávková, Lenka 

Haspeklová, Anežka Andrlová, Lucie Draslarová,  

2. Trenér TheraSuit: Klára Mundilová, Dis., Mgr. Lenka Haspeklová, Zuzana Brzobohatá Klimtová 

3. Účetnictví: Jiří Hnát 

4. Údržba webových stránek: Lukáš Hnát 

 

Instruktoři plavání - dobrovolníci: Martin Vaněk, Eva Votrubová, Jiří Hnát, Blanka Novotná, Zuzka Veverková, Jana 

Jeřábková, Tomáš Jeřábek, Matěj Vodička, Milan Dvořák, Míša Nečasová 



Naše činnost v roce 2017 
 

Sportovní aktivity 
 

 

Výuka plavání 
  

 Plavání je sport, který je z hlediska všestranného rozvoje pohybových dovedností a zapojení převážné 

většiny svalových skupin pro vozíčkáře velmi vhodný. V roce 2017 docházelo na pravidelnou výuku 32 dětí 

s různým zdravotním omezením. Plavcům se pravidelně věnovalo 14 plaveckých instruktorů - získali jsme nové 

dobrovolníky – Milana a Míšu. Do řad našich plavců přibyli Honza a Michal. 

O výuku plavání je veliký zájem, již jsme museli rozšířit výuku o další půlhodinu, což nás velmi těší. Úskalí na 

které narážíme je, že většina plavců chce plavat v pátek a instroktorsky na tento den nemáme rezervy.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Plavecké závody 
 

11. 2. 2017 Kutná Hora – Kutnohorská vlnka 

7.00 hod. do plaveckého bazénu TJ Sparta Kutné Hora se začínají sjíždět 

instruktoři plavání a rozhodčí. 

8.00 hod. příjezd prvních plavců na plavecké závody pro handicapované.  

9.00 hod. první startovní hvizd 

10.00 hod. přehlídka aquabel - účastní se Kutná Hora a Jihlava 

11.00 hod. štafeta instruktorů, vítězí SK APROBA Kutná Hora 

12..00 hod. oběd 

14.00 hod. vyhlášení výsledků, rozdáno 19 sad medailí 
  

 

Ano, plavecké závody Kutnohorská vlnka mají pevně daný harmonogram.      Vše 

musí klapat jako na drátkách. Na letošní pátý ročník závodů přijelo 40 plavců 

s handicapem. Utkali se v pěti disciplínách. Odstartováno bylo 26 rozplaveb. 

O přestávce mohli diváci i závodníci shlédnout tradiční vystoupení aquabel, které si 

připravili domácí i Jihlaváci. Celé závody se nesly v přátelském duchu, i když 

přísný hlavní rozhodčí Arny Petráček, bedlivě sledoval dodržování pravidel. 

 

 

Akce se konala za podpory Města Kutná Hora.  

 

 

 

1. 4. 2017 Sokolov – Pohárek 2017 

První dubnovou sobotu se vypravili Máťa a Věrka na závody pořádané 

Karlovarským střediskem Kontaktu bB. Opět padaly osobní rekordy. Máťa na 

50VZ a Věrka, která se vrátila do našeho klubu, zaplavala osobák 50VZ, 50P a 

50Z. 

 

 

 

 

 



8. 4. 2017 Jindřichův Hradec 

Na závody do Jindřichova Hradce vyrazila neobvykle početná skupina - Máťa, 

Luky, Dan, Mates, Eliška, Olda, Věrka a také Lucinka, Domča a Martínek, kteří 

měli premiéru na závodech mimo Kutnou Horu. Všem se závody povedli. Všichni 

ze sebe vydali maximum svých sil. Instruktorský doprovod byl již méně početný. 

Jeli jsme ve dvou, ale to nás nemohlo zaskočit. Ve spolupráci s doprovody dětí 

jsme vše hladce zvládli. Odpoledne jsme si mohli užít vyhlášení výsledků 

s doprovodným programem, který se nesl v duchu army. 

Jako vždy měli Jindřichohradečtí dobrovolníci připraveno několik vystoupení. 

Nechyběla hudba, vzpomínky v podobě fotek a raut. 

Domů jsme se vraceli v pozdních hodinách unavení, ale s úsměvem na tváři a s 

medailemi na krku. 

 

 

7. - 11. 6. 2017 Brno – Evropské hry handicapované mládeže 

Evropské hry se do závodního programu vrátily po několikaleté odmlce. Byli jsme 

rádi, že se tento mezinárodní závod pořádaný Nadací Emil vrátil na scénu, protože 

tam vždy mohl závodit opravdu každý závodník. 

  

Nakonec pro nás byl trochu zklamáním systém soutěže. Každý sport byl dvoudenní, 

tak jsme se bohužel nemohli zúčastnit atletiky, protože byla ve stejných časech jako 

plavání. V jednom plaveckém dni se mohly plavat pouze dvě disciplíny. Druhý den 

se plavalo totéž. Výsledky se hodnotily dle zlepšení oproti předchozímu dni. Pokud 

bylo více plavců v disciplíně, rozdělili se čárou po šesti a každá skupina byla 

oceněna sadou medailí. Stalo se tedy to, že zlatou dostal první, sedmý, třináctý.....  
  

Náš klub reprezentovali tři plavci - Máťa, Dan a Luky. Pro Dana byly Evropské hry 

prvními velkými závody. I přes jeden nedokončený start v prvním dni se mu druhý 

den dařilo a ze závodů si odnesl zlatou medaili. 

 

 

25. - 28. 6. 2017 Brno – Olympijské hry dětí a mládeže 

Novinkou na závodním poli pro náš klub byla Olympiáda dětí a mládeže v Brně. 

Na závody se nominovali dva plavci - Máťa za Pardubický kraj a Věrka za 

Středočeský kraj. Věrka bohužel ze zdravotních důvodů nenastoupila. 

Závody handicapovaných byly vložené do závodů zdravých sportovců. Byla to 

nová zkušenost velkých třídenních závodů.  

 

 
7. 10. 2017 Jihlava – Jihlavský ježek 

Plavecké Závody Jihlavský ježek jsou vždy prvním měřením sil po prázdninách. 

Pravda je, že se mnohdy naši plavci ani nestihnou rozkoukat natož rozplavat a už se 

jede na ostro     , přesto odjelo do Jihlavy sedm plavců - Máťa, Luky, Martínek, 

Domča, Lucinka, Dan a Mates v doprovodu instruktorů Petry a Milana. 

Závody přinesly opět osobní rekordy a dobrý pocit z vynaloženého úsilí. 

  

 

 

Atletika 
 V roce 2017 byla atletika realizována pouze v rámci sportovního 

soustředění. Na pravidelné tréninky se nepodařilo zajistit zástup za Petru Hnátovou, 

která je na rodičovské dovolené. 

 

 

 

 

 



Pohybové centrum TheraSuit  
 

Zkušební provoz jsme zahájili odpoledním cvičením v září 2014. Od října 2015 jsme pohybové centrum 

rozšířili i na dopolední blok. V roce 2016 jelo centrum v plném provozu. I přesto poptávka převyšovala 

nabídku. Rok 2017 byl pro pohybové centrum zatěžkávací zkouškou, ve které jsme uspěli. Jedna 

z fyzioterapeutek odešla na mateřskou dovolenou a najít novou sílu nebyl lehký úkol. Ale měli jsme štěstí a do 

našeho týmu přišla Zuzka. 

Pohybová terapie TheraSuit je jedna z velmi účinných, moderních metod, které pomáhají řešit 

pohybové problémy. Jedná se o komplexní přístup k léčbě osob, především však dětí, 

s neurologickými poruchami, jako jsou např. DMO, ataxie, atetóza, traumatické poranění 

mozku. Specifické, intenzivní cvičení v kombinaci se speciálním vybavením vede u klienta 

ke zvětšení rozsahu pohybu, snížení  projevů spasticity, zlepšení držení těla, rovnováhy, 

koordinace, funkce a ve svém důsledku pak přispívá k větší samostatnosti a soběstačnosti 

klienta. 

Samotnému cvičení předchází fáze přípravy na zátěž, která spočívá v nahřátí (rašelinové zábaly), zahřívací 

masáži, neuromobilizaci. Cvičební jednotka je rozdělena do několika fází, během kterých se využívají různé 

systémy cvičení. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nepravidelné akce 
 

Výlet k MDD 
10. 6. 2017 Praha - Divadlo bez Zábradlí 

 

Hlupáku, najdu tě, tváříš se nadutě ... 

Kdyby se v komnatách, běhoun jak hrom natáh ... 

Statistika nuda je, má však cenné údaje, neklesejme na mysli, ona nám to vyčíslí ... 
 

To vše jsou písničky ze slavné televizní pohádky Princové jsou na draka. Autoři 

Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř napsali spoustu krásných písní, ale tyto se staly 

opravdovými hity. A tak se příběh smutné princezny Lenky a krále, který si neumí 

poradit ani s kralováním ani s drakem, stal stálicí televizní zábavy. A v roce 2015 – 

35 let od televizní premiéry – se z této pohádky stal pohádkový muzikál v Divadle 

bez zábradlí. 

 

Naši výletníci - malí i velcí se přenesli do pohádkově bláznivého světa a s chutí si 

poslechli i společně zazpívali známé a přesto neotřelé Svěrákovy a Uhlířovy 

písničky. Výlet se všem moc líbil, ještě v autobuse cestou domů zněly tóny písniček. 

 

 

 
 

 

 



Muzikoterapie 
 

 

4. 3. 2017 Anežka Šubrová 

Své místo si v našich aktivitách našla i muzikoterapie. 

Každá hodina je originální. Někdy víc relaxační, někdy 

více pohybová. Zapojují se i doprovody.  

 

 

18. 11. 2017 Ludmila Schürrerová 

Poslední muzikoterapeutická jednotka letošního roku byla 

v sobotu 18. 11. 2017 Pozvání přijala paní Lída, která se na nás 

přijela podívat už na prázdninový pobyt. Seznámila děti 

s nejrůznějšími muzikoterapeutickými nástroji. Na všechny si děti 

mohly zahrát. Následovala hra, kde děti podle zvuku hádaly 

nástroje a nechyběla relaxace. 

Akce se konala za podpory Města Kutná Hora. 

 

 

 

Ukončení sezony 
24. 6. 2017 

 

Ukončení plavecké sezony se vždy konalo na táborové základně Zbožňov. Tentokrát jsme udělali změnu a 

u ohně jsme poseděli v Kutné Hoře u našeho nového objektu. Změna místa a pěkné počasí způsobilo větší 

účast. Domů jsme odjížděli v pozdních nočních hodinách. Mnozí již s myšlenkou na léto, prázdniny a 

dovolenou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahájení sezony 
9. 9. 2017 

 

Než se rozeběhla další sezóna plavání, vyjeli jsme na výlet do Zruče nad Sázavou. "Zahájení" dalšího 

plaveckého roku bylo moc příjemné.  
 

Tady je harmonogram dne: 

Datum: sobota  9. 9. 2017 

Sraz: 13:30 na nádvoří zámku 

Parkování: ve Zručském dvoře  

Odjezd vlaku z Kutné Hory: 11:58 hodin 

Příjezd Zruč nad Sázavou: 13:12 hodin 

 

Program: 
Naučná stezka rytíře Miloty - hod sekyrou, lukostřelba, kuželník, houpadlo, pískoviště, atd.  

Prohlídka zámku 

vodáckém muzeu   

Dětské hřiště - součástí dětského hřiště jsou šlapací autíčka, kuličková dráha. 

Opékání špekáčků ve sportovním areálu - hraní hry Möllky, povídání, zábava 
 

 
 

 

http://www.cestazivotembb.cz/oxibD1qMSZyPTMma2Fsb2Q9JmthbGRvPSZlPSZ0eXB6b2I9MiZ6PTIyNCZpZHBhcmVudD0xJmlkcG9sb3o9NiZyYXo9JnM9MA--


Výlet do planetária 
17. 12. 2017 

Třetí adventní neděli jsme se vydali na výlet 

do pražského planetária. Když jsme vyjížděli 

z Kutné Hory, bylo krásné počasí. Cesta 

uběhla rychle. V planetáriu jsme si prohlédli 

expozici. Děti nejvíce zaujal trenažér 

kosmického vozidla. Poté nás čekal příběh 

Anička a Nebešťánek. Malý mimozemšťan 

ztroskotal na planetě Zemi, Anička mu létající 

talíř opravila a za odměnu ji vzal do vesmíru a 

ukázal sluneční soustavu. 

  

 

Když jsme vyšli z planetária čekalo nás velké překvapení v podobě pěkné 

chumelenice, než jsme se vyfotili a došli k autobusu, byli jsme 

pořádně mokří.     To nám ale náladu rozhodně nepokazilo. 

 
 

 

 

 

Pobytové akce 

 
Lyžařská expedice dobyla Plešivec 
28. 1. - 3. 2. 2017 
 

Horská expedice! Zmrzlinový dezert sypaný krušnohorským sněhem. Žádné procházky, žádná nuda, ale 

lyžařský výcvik jak se patří. Parta správných instruktorů, bezbariérové ubytování, správná modrá sjezdovka, 

monoski, biski, sjezd, slalom, skoky, pády, mokré ponožky a zmrzlé nosy. 

  

Právě taková byla naše první vysokohorská výprava!  Podél Labe se lyžovat nedá, proto jsme vyrazili 

do Krušných hor. 

  

Instruktoři: Lenka, Klára, Radim, Jára, Lída, Katka, Michal, Matěj a Petra 

Hlavní řidič: Jíra 

Pomocné nohy na lyžích: Aleš, Honza 

Lyžaři: Maty, Luky, Mates, Deny, Martínek, Domča, Dan, Eliška, Olda, Honzík a Vašík 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Celá naše výprava čítala 38 účastníků. Počasí nebylo zrovna sluníčkové, ale to nám nevadilo, sněhu bylo dost a 

mrzlo, takže jsme mohli každý den s neutuchajícím nasazení lyžovat. Děti, které nezvládly stát na lyžích, 

jezdily na Plešivec, kde se učily na monoski a biski. Ostatní se učili lyžařským dovednostem na Božím daru. 

Obě střediska byla v tomto období téměř prázdná, takže jsme se mohli plně věnovat výuce. Obsluha byla 

vstřícná, milá a ochotná. Po návratu ze svahu se každý s chutí a zaslouženě navečeřel, hrály se hry, zpívalo se, 

povídalo..... 

 

  

Děkujeme Středisku Plešivec v čele s panem Voráčkem za velmi významnou podporu.  
  

Co dodat, bezva akce! 

 

 

 

Sportovní soustředění 
4. - 8. 2017 

K neodmyslitelným aktivitám patří sportovní soustředění v Čáslavi. Nejdůležitější náplní je pochopitelně 

intenzivní trénink plavání, k tomu přidáme atletiku, muzikoterapii, opékání špekáčků, výtvarnou dílnu, 

potápění, výlet do Paběnic na ochotnické představení, boj o poklad a zbývá už jen polední klid na odpočinek. 

  

Letos se nám podařilo navázat spolupráci se ZŠ Náměstí Čáslav. Naše děti mohly 

ve spolupráci se žáky osmé třídy vyrábět z keramické hlíny. Páteční dopoledne se všem 

moc líbilo. Doufáme, že i příští rok budeme moci s dětmi do školy zavítat. Vyrábělo se i 

"na baráku". Letos si každý odvezl gelovou svíčku. 

  

Boj o poklad již tradičně vrcholil v neděli závěrečnou plaveckou štafetou. Po celé 

soustředění proti sobě zápolili Žraloci a Chytré želvy. A jak to dopadlo? O jediný 

bod vyhrály Chytré želvy. To ale vůbec není důležité, mnohem cennější jsou zážitky 

a společně strávený čas. Děkujeme Městu Čáslav za podporu soustředění. 
 

  

 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letní integrovaný tábor Zbožňov  

3. - 13. 2017 

Již po šesté jsme mohli uspořádat letní integrovaný tábor na táborové základně 

Zbožňov, která je rok od roku více přizpůsobena vozíčkářům. Úpravy se nám daří 

díky festivalu na zelené louce, který každý rok přinese nemalou částku na rozvoj 

táborové základny.  

Letos se děti na letním táboře vrátily v čase až do dob krále Artuše, stali se z nich 

rytíři. Každé dopoledne plnily nejrůznější úkoly. Každý tým měl svůj pokřik, štít 

a vlajku, která musela být bedlivě střežena. Její ztráta pro družstvo znamenala 

bodovou ztrátu.  



V odpoledních hodinách probíhal program přizpůsobený dětem podle věku. 

Na táboře nechyběla olympiáda, talentová soutěž, táboráky a závěrečná 

diskotéka.  

 Věříme, že se dětem u nás na táboře líbí. Jsou obklopeni přírodou bez výdobytků 

současné doby. Na chatkách nemají elektřinu, na koupání v teplé vodě se musí 

topit v lázeňských kamnech... Konečně mají čas na skutečnou komunikaci tváří 

v tvář, spolupráci a řešení nejrůznějších úkolů společnými silami a vlastní hlavou 

bez Googlu 

 

 

 

 

 
 

Prázdninový pobyt 
30. 7. - 4. 8. 2017 

 

Prázdninový pobyt pro děti s handicapem a jejich doprovody se již zabydlel 

ve stálé nabídce našich aktivit. Na prázdninový pobyt přijelo 11 dětí s 

handicapem, 4 sourozenci, 6 doprovodů a 10 lidiček zajišťující chod pobytu. 

  

Tentokrát byla hiporehabilitace z důvodů počasí dopoledne, před ní jsme zařadili 

rozcvičku. V průběhu hiporehabilitace probíhala výtvarná dílna a po ní drobné 

hry zařazené do "celotáborové hry". Odpoledne pak hlavním tématem byla 

hra „Krteček a kalhotky“, kterou znovu doplnila výtvarná a hudební dílna. 

Nebylo tomu jinak než v loňském roce, kdy proti sobě stála dvě družstva - 

Myšky a Paraplíčka. Každé družstvo si vyrobilo plakát s cestou připravenou 

pro krtečka. Každý den děti navštívily některé ze zvířátek, aby jim pomohlo 

s ušitím kalhotek pro krtečka. Celou hrou je provázel skutečný krteček. Za 

každou soutěž děti dostávaly body v podobě kytiček a ty si lepily na svůj plakát 

do připravených cestiček. Souboj byl velice napínavý. Do poslední chvíle nebylo 

jasné, kdo získá kterou truhlu s pokladem. Družstvo, které po závěrečné úkolové 

štafetě vyběhlo jako první mělo na výběr ze dvou klíčků od pokladu. Nikdo však 

nevěděl, který klíček je od vítězného pokladu. Jak to tak ale na našich akcích 

bývá poklady se od sebe výrazně neliší.       Vítězný je jen o něco málo bohatší. 

  

Pro doprovody byl připraven také pestrý program - relaxační cvičení, přednáška 

o přirozeném pohybu, pletení z pedigu. Na pobytu nechyběl táborák, 

paralympiáda a procházky do okolí, i když těch je méně než bychom si přáli 

z důvodu nedostatku asistenčních rukou. Odchod z tábora je ideální v době 

programu pro doprovody, aby se mohly plně věnovat aktivitě. Bohužel tím 

vznikne problém s potřebným počtem asistentů.  

  

Také nás trochu brzdí terén lesních cestiček, které jsou pro dlouhodobé tlační 

vozíku velmi náročné. Naštěstí letošní festival přinesl finanční prostředky 

na úpravu cestiček v okolí tábora, tak doufáme, že se podaří co největší kus. 

  

Sladkým momentem celého pobytu byla návštěva rodiny Bělohlávkových. 

Po palačinkách se všem dělaly boule za ušima.         

Moc děkujeme. 

 

Hitem pobytu byla návštěva pana Heinika, který přivezl 

paddleboard a celé odpoledne jsme strávili na rybníce.  



Benefiční akce 

Sportovci sportovcům 
12. 3. 2017 

 

Hokejové utkání Sršni Kutná Hora vs. Spartak Příbram, které proběhlo 12. 3. 2017 od 17. 30 hod., mělo 

charitativní účel. Hokejový klub se rozhodl věnovat výtěžek ze vstupného naší organizaci. Návštěvníci mohli 

kromě vstupného darovat vyšší částku, za kterou je čekala vstupenka na první zápas play - off. Výtěžek 

využijeme na sportovní aktivity naší organizace. 

Sršňům mnohokrát děkujeme za dar ve výši 8 272 Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

Sportovec roku za 2016 - Čáslav 
20. 4. 2017 

Sportovci opět podpořili sportovce 

Město Čáslav - Sportovní komise vyhlašovala úspěšné sportovce roku 2016. Tato společenská událost má 

každý rok i charitativní účel. Dobrovolné vstupné vždy směřuje na dobročinné účely. Letos vybrala komise 

právě naší organizaci. 

Díky sportovcům města Čáslav získali naši sportovci neuvěřitelných 13 994 Kč. 

Mnohokrát děkujeme. 

 

 

Festival na zelené louce   

3. 5. 2017 

 

Festival na zelené louce nasadil ještě vyšší laťku a stal se skutečným rájem 

  

4. ročník Festivalu na zelené louce proběhl v sobotu 3. 6. 2017 na louce Zbožnov 

u obce Senetín.  Více než 600 návštěvníků této již tradiční benefiční akce podporuje 

svou účastí základnu, kam jezdí malí táborníci s handicapem. I v tomto roce se 

podařilo organizátorům sestavit nejen bohatý a zároveň velmi kvalitní program 

na hlavním podiu, ale i pestré možnosti k aktivitám nejen pro děti na louce či 

ve vedlejším lese. 

  

Každým přítomným rezonovala skutečnost, že se nejedná jen o kulturní, sportovní a 

zábavní den, ale jde o pomoc těm, kteří si sami pomoci nedokážou. Akce byla opět 

zpřístupněna zdarma a v případě zájmu mohli návštěvníci přispět formou 

dobrovolného vstupného. Bravurně, lidsky a přitom pohotově s vtipem celou akci 

moderoval Tomáš Fíla (moderátor z TV Prima). 

  

První na podiu se objevila skupina Beta Band, kteří si užili své hlasy, akustické 

nástroje a bylo vidět, že jim velké podium sluší.  

Hned vzápětí vystoupila skutečná hvězda českého hudebního nebe, a to Petr Bende 

se svým akustickým koncertem. Velmi příjemný koncert obohacený o poklonu 

k samotnému Festivalu korunoval tím, že přivezl svou kytaru z dětství. Tento 

hodnotný historický kousek věnoval pro chystanou dražbu právě na podporu 

Festivalu. Nechyběl ani vlastnoruční podpis na tento klenot. O několik hodin později 

se kytara vydražila za 8 tisíc korun.  

  

Komorní akordeonový soubor Kutná Hora si našel ve svém nabytém programu čas 

a dojel na festival a zaplnil takřka celé podium. Po nazvučení naplnil svým hudebním 

http://www.cestazivotembb.cz/oxibD1qMSZyPTEma2Fsb2Q9JmthbGRvPSZlPSZ0eXB6b2I9MiZ6PTI2NCZpZHBhcmVudD0xJmlkcG9sb3o9MiZyYXo9JnM9MA--


 výkonem celou zelenou louku a stal se velmi zásadní vložkou pestrosti celého 

festivalu. 

 

Motol dokáže nejen zachránit naše těla, ale zásadním způsobem rozzářit naše 

duše. Což se stalo i na zelené louce. Pěvecký sbor Motol pod vedením 

sbormistryně Aleny Jelínkové zaujal tak, že nemálo návštěvníků přestalo 

přecházet, věnovat se hrám a prostě si museli s otevřenou pusou sednout a užívat 

si sborového zpěvu dokonale zazpívaných písní v dokonalém procítění. 

 

Oldřich Kříž. Pan Kříž je skutečně pan někdo. Mnoho ocenění, mnoho muzikálů, 

sólista Statní opery Praha, vystupující v Národním divadle, mnoho vystoupení 

v operetních produkcích, zahraniční angažmá a letos na Festivalu na zelené louce.  

   

Festival dává prostor všem žánrům a všem věkovým skupinám. Proto letos 

vystoupil hudební potěr ZUŠ Ledeč nad Sázavou. Věkově hráči sice nepřesáhli 12 

let, ale nadšení a profesionalita byla na velmi vysoké úrovni. 

 

Kdo navštěvuje pravidelně Festival na zelené louce, ví, že vyvrcholením celé akce 

pro dobrou věc je herecké představení táborových dětí. Ty každým rokem nacvičí 

pohybovou pohádku s hudebním podkresem. Malí účinkující dvacet minut svého 

vystoupení berou velmi vážně, i když jim pohyb pod podiem nejde tak, jak by si 

představovali s ohledem na nutnost používání berlí nebo vozíků. Jestli jsou 

na festivalu slyšet velké ovace, tak po vystoupení „táborových dětí“ je tleskání, 

pískot, křik a ovace, který se nikdy jindy a nikde jinde zažít nedá.   

  

Kapela Vesper je jedinou stálicí tohoto festivalu. Díky kapele Vesper, jako známé 

kapele vystupující velmi často v okolí Kutné Hory a Kolína, dojíždí mnoho 

příznivců, což je pro akci moc dobře. Tentokrát Vesper hrál v rámci letošního tour 

pod názvem „Blýská se tkání“ (pozn. red.: nejedná se o chybu v napsaném 

názvu).    

  

Je nutné zmínit, že po celém areálu bylo další bohaté vyžití - skupina historického 

šermu SHŠ Baroni, výstava ZŠ NÁMĚSTÍ ČÁSLAV, spolek FAKT-UM zajistil 

opět mnoho míst, kde se zastavovali nejen malí návštěvníci pro vyzkoušení 

různých dovedností a řemesel, návštěvníci mohli zajezdit na koních, mohli pořídit 

velmi bohatou tombolu, mohli si vyzkoušet chůzi po laně nebo dokonce jízdu 

na kolech pro handicapované a opět jsme měli možnost vidět na vlastní oči, jak 

lze pracovat s pejsky pod taktovkou Základní kynologické organizace Čáslav. 

  

Vrcholem celého dne bylo vystoupení kapely Black Tiger. Tato neskutečně příjemná parta rockerů jela více než 

6 hodin ze Severní Moravy, aby si zahrála hodinu svých autorských melodických rockových skladeb a zase jela 

stejný čas zpěv do svých domovů.  

 

To, že se z dobrovolného vstupného, tomboly, dražby, občerstvení a darů vybralo opět přes 100 tisíc Kč je 

neskutečné. Že opět byly věnovány ze 100 % do táborové bezbariérové základny, je jasné. Opět si nikdo 

z vystupujících ani z mnoha desítek dobrovolníků nenárokoval honorář. Z výnosu budou vytvořeny a 

rekonstruovány lesní cestičky, které budou využívat právě „vozíčkové děti“ a bude vyrobeno velké pískoviště.   

  

 

 

Festival podpořily: 

  

 
XI. Benefiční ples 

http://www.cestazivotembb.cz/oxibD1qMSZyPTMma2Fsb2Q9JmthbGRvPSZlPSZ0eXB6b2I9MiZ6PTIyMyZpZHBhcmVudD0xJmlkcG9sb3o9NiZyYXo9JnM9MA--


11. 11. 2017 

 

 

 

 

 

Herec a moderátor Pavel Nový. Úvodní slovo starosty Města Kutná Hora Bc. Martina Starého. Kapela B-Dance 

band. Přes 300 návštěvníků. Bohatá tombola. Čtyři vystoupení. Ano. XI. Benefiční ples. V sobotu 11. listopadu 

se kulturní dům Lorec roztančil v tónech benefice pro naši organizaci. 

  

Výtěžek z letošního plesu poputuje na pořízení vysokozdvižné plošiny do vznikajícího centra denních 

služeb pro handicapované děti, mládež i dospělé. Díky vstupnému a tombole si můžeme na účet plošiny 

připsat téměř 80 000 Kč. To je úctyhodná částka. Nemyslíte? 
  

Jsme zase o krůček blíže k centru denních služeb, kam přesuneme terapii Therasuit. Vybudujeme dva pokojíky 

a malou hernu, kterou budeme také využívat k odlehčovací službě. Čeká nás společenská místnost pro výtvarné 

dílny, ruční práce, muzikoterapii a různá společná setkání a volnočasové aktivity. Vánoční a velikonoční pečení 

s dětmi. Prostě spoustu pestrých aktivit pod jednou střechou. 

  

Vystoupení benefičného večera s podtitulkem „Hýbeme se v každém věku“:   

 

20.05 hod. Taneční škola Blanky Vášové - Old Stars Team – Pozvánka na ples 

21.00 hod. Fit Art Jarmi Kolínské – Dospěláci a vedoucí 

22.05 hod. TJ SOKOL Paběnice – 50+ Charleston 

23.00 hod. Taneční škola Blanky Vášové - Old Stars Team – TORERO 
  

 

Generální partner:  

 

 

Hlavní partner:  

 

 

 Partneři: MVE Plus s.r.o., Lucie Kutílková, DiS.,  Ambiente mode Čáslav, DUHA Stavební a obchodní 

společnost, Restaurace Přítoky – Šimon Pečenka, Dopravní znační KH, MAPES s.r.o., PILC ODPADY s.r.o., 

Pavel Pešout - Brusírna nářadí Kutné Hora, Řeznictví - uzenářství Josef Klaus, Jindřich Nedvěd FeNed, 

Lékárna na Václavském náměstí, Střechy Helcl, 

  

Za propagaci plesu děkujeme médiím: 
Obzory Kutnohorska, svoboda.info, Kutnohorský deník 

  

Za předprodej vstupenek děkujeme Tylovu divadlu Kutná Hora 

 
Koncert ZUŠ BAND Čáslav 
15. 11. 2017 

 

Děkujeme základní umělecké škole Čáslav a zejména kapele ZUŠ BAND 

pod vedením pana Jelínka a ART studiu za podporu našich aktivit. Naše 

organizace byla vybrána jako příjemce výtěžku z koncertu, který se konal 

v Dusíkově divadle v Čáslavi. Moc si vážíme finančního daru, který přesahuje 

14 000 Kč. 

        Mnohokrát děkujeme! 

 

 

http://www.cestazivotembb.cz/gallery/14791574501.jpg


Sběr víček od PET lahví 
 

Každým rokem probíhá sbírka víček od PET lahví. Sběrným místem je ZŠ Jana 

Palacha. Sbírat víčka do krabičky místo jejich házení do koše se již naučilo hodně 

lidí, tak si za tento rok můžeme připsat na naše aktivity příspěvek 7 784 Kč. 

V roce 2017 pro nás sbírali víčka v ZŠ Jana Palacha Kutná Hora, ZŠ Zbýšov, ZŠ 

Býšť, MŠ Sedlec, MŠ Kaňk, MŠ Vrdy. 

 

 

 

Individuální podpora v roce 2017 
 

Od roku 2011 podporujeme děti a jejich rodiny pomocí příspěvku na kompenzační, rehabilitační a vzdělávací 

pomůcky. V roce 2017 dostali příspěvek Štěpán, Matýsek, Zuzanka, Luky, Martínek a Domča na asistenci. 

Eliška a Olda dostali příspěvek na přídavný elektropohon k mechanickému vozíku. 

 

 

DĚKUJEME VŠEM HODNÝM LIDEM, KTEŘÍ V ROCE 2017 PODPOŘILI NAŠE AKTIVITY 

A ZPESTŘILI TAK ŽIVOT HANDICAPOVANÝM DĚTEM 

 

 

Centrum denních služeb a rok 2017 
 

S nadšením a velikým očekáváním jsme vstoupili do roku 2017. Na podzim 2016 jsme získali nový objekt, kam 

chceme přesunout veškeré naše aktivity a rozšířit je o další. Zahájili jsme výběrové řízení na dodavatele 

projektové dokumentace. Začali hody brigádníků na vyklízení vilky a bourací práce, které nepotřebují 

odborníky ani stavební povolení. Vše vypadalo slibně. Na podzim jsme si plánovali výběrové řízení na 

dodavatele rekonstrukce, to jsme bohužel netušili, jak moc se protáhne získání projektové dokumentace. 

V tento den, kdy píšu výroční zprávu již PD máme, přistupujeme k výběrovému řízení dodavatele rekonstrukce 

a doufáme, že v září 2018 začne realizace rekonstrukce. 

Koncem roku se nám podařilo zaregistrovat odlehčovací sociální službu, vzhledem k oddálení stěhování jsme 

se rozhodli, že ji začneme poskytovat v našich stávajících prostorech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plán projektů a akcí na rok 2018 
 

 V roce 2018 budeme pokračovat ve stejných aktivitách. Důležitým mezníkem je započetí rekonstrukce 

vily, proto nebudeme rozvíjet naši činnost. Jedinou novinkou pro tento rok bude ambulantní odlehčovací 

služba, se kterou nebudeme na dokončení vily čekat. 

 

Ze zaběhlých aktivit nás čeká výuka plavání, Kutnohorská vlnka a účast na dalších plaveckých závodech, 

lyžařský výcvik, sportovní soustředění, letní integrovaný tábor, prázdninový pobyt, Festival na zelené louce a 

XI. Benefiční ples. Účast přislíbil Pavel Nový, hudební produkci opět zajistí kapela B – Dance band. Rádi 

bychom též pokračovali v individuální podpoře členů spolku - projekt spočívá v pomoci aktivním členům 

s nákupem rehabilitačních a sportovních pomůcek.  



 
  



 
 

 


