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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. 

 

Věřte, že každý dar je pro nás událostí, každý dárce člověkem, kterému pomáháme měnit svět. Jsme jen 

prostředníky mezi dárci a dětmi, pro které je láska to nejdůležitější. 

 

Cesta životem bez bariér není a nikdy nebyla cestovní kanceláří. Itinerář pro spokojenou výpravu dětstvím 

zajistit neumíme. Nové biski? Mobilní stáje? To jsou jen věci. Nic z toho  pro děti a jejich rodiny 

nemá význam, pokud za každým darem nevidí ohleduplnost a zájem. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 10/2015 
3. Pracovník pohybového centra: Jana Jeřábková, od 10/2016 

 
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 
3. Účetnictví: Jiří Hnát 

 
Dobrovolníci: Martin Vaněk, Eva Votrubová, Jiří Hnát, Blanka Novotná, Zuzka Veverková, Jana Jeřábková, Tomáš 
Jeřábek, Matěj Vodička 
 



Naše činnost v roce 2016 
 

Sportovní aktivity 
 
Výuka plavání 
 Plavání je sport, který je z hlediska všestranného rozvoje pohybových dovedností a zapojení převážné 
většiny svalových skupin pro vozíčkáře nejvhodnější. V roce 2016 docházelo na pravidelnou výuku 30 dětí 
s různým zdravotním omezením. Plavcům se pravidelně věnuje již 17 plaveckých instruktorů - získali jsme 
nové dobrovolníky – Evču, Bláňu a Zuzku. Do řad našich plavců přibyli Martínek a Domča. 
Pokroky, které děti dělají, jsou patrné u každého plavce. Někdo se zlepšuje rychleji, jiný pomaleji. Důležitá je 
však kvalita naučeného pohybu v rámci možností handicapu. Neméně důležitý je však také pobyt v kolektivu 
a pravidelný pohyb ve vodě, který doplňuje rehabilitaci 

 
 
 
 
 
 
 
Plavecké závody 
 
16. 1. 2016 Brno 
Mistrovství České republiky pro plavce s handicapem se konalo již 16. 1. 2016 v Brně. 
Naše organizace vyslala jednoho zástupce - Matouše. Maty byl přihlášen do pěti 
disciplín a k radosti nejen trenérů, ale i rodičů zaplaval pět osobáků.     Nejvýraznější 
zlepšení měl v disciplíně 400 VZ, kde se oproti loňskému času zlepšil o 46 sec. Na 100 
sec. 
Nezbývá než konstatovat, že píle se vyplácí, a když to takto půjde dál, třeba se někdy 
blýskne medaile. 
 
14. 2. 2016 Kutná Hora 
Třetí únorová sobota patřila čtvrtému ročníků závodů Kutnohorská vlnka. Závod byl 
otevřen pro plavce s handicapem tělesným, mentálním i zrakovým. Řádná klasifikace 
nebyla podmínkou účasti. Na závod se sjelo třicet plavců s handicapem ze čtyř klubů - 
SK Kapři Jindřichův Hradec, SK Vodomílek Jihlava, SK Kontakt Brno a nejpočetnější 
pochopitelně náš domácí klub při Cestě - SK APROBA. 
 
Plavalo se v pěti disciplínách 50 VZ - povinná pro všechny plavce, 50Z, 50P a 
pro klasifikované plavce dvojboj složený ze 100P a 100VZ. Všichni plavci ze sebe 
vydali maximum. Za náš klub plavalo třináct plavců. Máťa, Zuzanka, Terezka a Barča 
zaplavali svůj osobák. Na závodech zaznělo 24 startů. Po zaslouženém obědě se 
rozdalo 23 zlatých medailí. 
 
O zlato se také utkaly čtyři instruktorské týmy v polohové štafetě 4x25m. Zlatá 
medaile letos putovala do Jihlavy. 
  
Vloženy do závodů byly nejen dvě rozplavby našich malých budoucích instruktorů 
plavání - Lachtánků a Delfínků, ale opět vystoupení aquabel. Této role se zhostili 
domácí instruktoři a také instruktoři z Jihlavy. Obě vystoupení měla své kouzlo a 
zpestřilo přestávku mezi jednotlivými bloky. 
  
Hlavní rozhodčí paralympionik Arny Petráček dohlížel přísným okem na dodržování 
pravidel plaveckého sportu a začínající plavce upozorňoval na chyby. U zkušených 
plavců (s řádnou klasifikací) dokonce musel diskvalifikovat. 
 
Akce se konala za podpory Města Kutná Hora.  

 



2. 4. 2016 Karlovy Vary 
První dubnovou sobotu se vypravil Máťa na závody pořádané Karlovarským 
střediskem Kontaktu bB. Po úspěšném startu na MČR v lednu, jsme s napětím 
očekávali zaplavané časy. Úspěch se opět dostavil. 
Máťa ve třech z pěti plavaných disciplín zaplaval osobák. U 100P potvrdil čas z MČR. 
Nejexcelentnější zlepšení bylo v disciplíně 400VZ, kde Máťa zaplaval čas 7:37,8 
oproti MČR, kde měl čas 8:26,3. Úžasné zlepšení. 
 
16. 4. 2016 Jindřichův Hradec 
Naše výprava do Jindřichova Hradce na plavecké závody pro handicapované 
sportovce čítala sedm plavců. Za osobními rekordy se rozjel Máťa, Luky, Eliška, Olda, 
Matěj, Vašík a Ondra. Nejvíce osobáků nasbíral Máťa, pozadu nezůstal ani Matěj, 
dařilo se také Vašíkovi. Pochvalu si zaslouží nejen plavci, ale i instruktoři, kteří našim 
plavcům věnovali sobotní dopoledne a sice Léně H., Barče a Anežce. 
Odpoledne na všechny čekala zábava v kulturním domě Jitka. Kapři si připravili velmi 
precizně program v duchu mušketýrů. Večer se všichni rozjížděli s dobrou náladou. 
 
8. 10. 2016 Jihlava 
Tentokráte v menším počtu jsme se vydali do Jihlavy na p3lavecké závody. Náš klub 
reprezentoval Máťa, Matěj a Luky. Takže pánská jízda. 
Luky a Matěj změřili své síly ve třech disciplínách - 50 Z, 50 VZ a 50 P - Luky 
s asistentem.  
Máťa zaplaval 50 Z, 50 VZ, 50 P - osobák 49,7 a 100 VZ. Ve všech disciplínách získal 
první místo. Z Jihlavy si odvezl čtyři zlaté medaile. 
  
V průběhu závodů také probíhala autogramiáda paralympijského vítěze Arnyho Petráčka.  
  
O přestávce proběhla štafeta dobrovolníků. Jelikož jsme byli pouze tři, zhostila se čtvrté pozice ve štafetě 
na padesát metrů Natálka. Za třetí místo jsme pro náš klub získali krásný dort. 
  
 
 
Atletika 
 V roce 2016 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  
 

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. 

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. 

 
 

Nepravidelné akce 
 

 
Výlet k MDD 
18. 6. 2016 aquapark  
 
Čas výletů a dobrodružství je tady. Slunce svítí, ptáci štěbetají a naše neposedné 
tenisky nás netrpělivě vyhlížejí, kdy už to bude, kdy zase vyrazí, kdy konečně dorazí 
ten speciální bezbariérový autobus, neklamná známka toho, že se pojede někam dál? 
Možná někam, kde ještě nebyly? Ale kam? 
  
Milé tenisky, dočkaly jste se, ovšem pro vás to byla jen krátká cesta, protože 
tentokrát, vás děti rychle zuly… Dětem jsme se totiž připravili velké výletní 
překvapení. Jako odměnu za jejich celoroční snahu jsme s dětmi vyrazit do pražského 
aquaparku.  
  
Moc bych Vám přála stát vedle mě pod tobogány a pozorovat zářící oči našich 
výletníků. Byl to nezapomenutelný pohled. Vozíky celý den stály nepovšimnuty 
v koutě. Tobogán střídal tobogán, skluzavka skluzavku, na malou chvíli dostala šanci i 
teplá výřivka nebo relaxační bazén. 

  
 
  



Nejúspěšnější sportovec Kutné Hory za rok 2015 
18. 2. 2016 

  
Do ankety nejúspěšnější sportovec roku byli za náš klub SK 
APROBA v kategorii handicapovaní - týmy nominováni tři 
plavci - Máťa, Zuzanka a Eliška. Eliška se bohužel 
vyhlašování zúčastnit nemohla, protože v sobotu nastupovala 
na operaci. 
 

V kategorii handicapovaní jednotlivci byl nominován Lukáš Hnát v paradrezuře (také náš plavec     ) a Leoš 
Lacina v boccie. 
 

Muzikoterapie 
12. 3. 2016 

Březnové sobotní odpoledne opět patřilo muzikoterapii. 
Přijela za námi Anežka Šubrová s připraveným programem 
na téma jaro a země. Do akce se zapojily nejen děti, ale i 
rodiče, tak si všichni mohli vyzkoušet řeč nohou, kuřátka, 
která hledají svá hnízda a v neposlední řadě závěrečnou 
relaxaci. 
  
Už se těšíme na další setkání, které nás čeká na sportovním 
soustředění v Čáslavi. 
Akce se konala za podpory Města Kutná Hora.  

 
 
 
 
Ukončení sezony 
25. 6. 2016 
Již potřetí jsme se sešli na konci června k uzavření plaveckého roku na Zbožňově. Pravda, byla nás tam hrstka 
statečných, ale o zábavu nebyla nouze. 
Prim hrál Martin, který se postavil k plotně     a griloval jednu dávku masa za druhou. A u toho nezůstalo. 
Bělohlávkovi přivezli i pánev na palačinky, všem se dělaly boule za ušima.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Odpoledne na suchu 
29. 12. 2016 
Tradiční mezisváteční odpoledne na suchu se neslo v pohodové atmosféře. Barča si pro děti i rodiče připravila 
několik soutěží.  
 

  



Pobytové akce 
Sportovní soustředění 
4. - 8. 5. 2016 

 

Tradiční pobytovou akcí naší organizace je sportovní 
soustředění v Čáslavi. Na soustředění se intenzivně 
trénuje plavání a atletika, ale také probíhá boj o poklad. 
Proti sobě soutěžila dvě království - Perníkové a 
Čáslavské. Až do závěrečné štafety mezi sebou bojovali 
v deseti disciplínách. Boj byl urputný, vítěz do poslední 
chvíle nebyl jistý, ale jak to bývá, může být pouze jeden 
(i když u nás není poražených). Království, které si 

odneslo pomyslné zlato, se honosilo názvem 
Čáslavské království. Ve výtvarné dílně jsme 
vyráběli mýdla. Také přijela muzikoterapeutka 
Anežka. Prostě program byl opět nabytý. 
  
 

   
 
 
 
 
 
 

Letní integrovaný tábor Zbožňov  
4. - 13. 7. 2016 

Co nám napsala naše hlavaska Stanča k táboru letos? 
 

"Tak se překulil další rok, a my se s trochou smutku vracíme k pořízeným fotografiím 
z letního tábora Zbožňov 2016. Již pátý integrovaný tábor na základně Zbožňov proběhl 
začátkem července. 
A jaký byl ten letošní tábor? No přece POHÁDKOVÝ. Na táboře bylo nejen 44 dětí, ale 
i spoustu pohádkových postav - Mach a Šebestová, Maková Panenka, lesní víla, Manka 
a Runcajs, Zlatovláska, Čarodějnice, Křemílek a Vochomůrka a spousta dalších. Každý 
den jsme všichni prožívali jednu pohádku, která nás provázela celým dopolednem. Děti 
byly rozděleny napříč věkem do stejně početných družstev a soutěžily o nejlepší výkon 
v dané pohádce. Za to obdržely indicie, z kterých každý den měly složit denní heslo. 
Hesla se jim hodily na závěrečnou hru, kdy měly z hesel vyluštit závěrečnou šifru. Šifra 
nebyla vůbec jednoduchá a většina dospělých účastníků si s ní neporadila. Děti však 
jako obvykle přesvědčily, že pro ně není nic dost těžké a úkol zvládly. Letos jsme měli 
družstva - Ivánci, Úpíři, Šreci a Půlnoční království. 
Odpolední činnost patřila soutěžím po oddílech (Myšky, Vlčata, Medvědi a Liščata), 
ve kterých jsou děti věkově blízké. V oddílech děti soutěžily ve střelbě, obrázkových a 
číselných cestách, cestovaly na kole, jezdily na lodičkách a hrály společenské hry. 
Večer patřil několikrát táboráku, ale již tradičně jsme měly i letní kino s nocováním 
pod širákem. Samozřejmě nechyběla pěvecká soutěž, táborová pouť, noční hra, 
olympiáda a to nejlepší nakonec - diskotéka. 
Letos si také děti i dospěláci zkusili své role prohodit. Malí táborníci si to opravdu 
vychutnali a připravili pro vedoucí drsnou zábavu - triatlon (plavání, běh a cyklozávod) 
a závěrečné válení v rybničním bahně .  
A kdo na táboře vlastně byl? Celkem 44 dětí z toho 7 dětí s mentálním nebo fyzickým 
handicapem. V kuchyni se o nás starala osvědčená parta 3 kuchařek a dále nás bylo 21 
vedoucích, instruktorů a táborových pomocníků. Také s námi bylo celou dobu sluníčko, 
které nám dopřálo 11 krásných dní plných koupání a her. 
Tábor se vydařil, ale už je nenávratně pryč a tak nám nezbývá než se těšit na další 
ročník v příštím létě - jak jinak než na naší táborové základně ZBOŽŇOV." 



  
Co by ráda dodala zdravotnice Petra: 
"Jsem ráda, že se naše snaha vytvořit táborovou základnu bezbariérovou nemíjí 
účinkem. Každý rok se nám podaří něco vylepšit. Letos měla nově nájezd ošetřovna. 
Ještě zbývají dvě chatky. Děti jsou na táboře spokojené. Aktivně se zapojují do her. 
Parta vedoucích nedopustí, aby si děti svůj handicap připouštěli. Prostě máš vozík - no a 
co, ve své podstatě si každý životem neseme nějaký handicap, jen není zrovna vidět a 
tolik nás neomezuje. Ale vše se dá překonat, stačí optimismus a super parta lidí, jako 
jezdí na náš tábor. Jsem moc ráda, že se vytvořil kolektiv, který na náš tábor jezdí, 
přestože vědí, že tábor je náročnější než běžné tábory. 
  
Letos jsme mohli díky podpoře firmy Foxconn nainstalovat pět nástěnek s tématikou 
"Zdravě a bezpečně o prázdninách" 
Na každé z nástěnek byla informace jak se bezpečně chovat v různých situacích - při 
bouřce, při koupání, v lese, na kole a poslední nástěnka vypovídala o zdravém 
stravování. Součástí nástěnek byl i malý přehled první pomoci vztahující se k danému 
tématu. Informace z nástěnek na závěr mohly děti zúročit v branném závodu. 
  
Na táboře jako vždy nechyběly táboráky, koupání, talentová soutěž, olympiáda, 
cyklistika, letní kino, zdravověda. Každoročně je na našem táboře pouť, jejíž součástí je 
výtvarná činnost (mýdla, gumičky, vybarvování sádrových postaviček), střelba 
ze vzduchovky. Závěrečné vyhodnocení soutěží družstev, také jednotlivců a úklidu je 
dovršeno diskotékou, kdy vojenský stan praská ve švech." 

  
 
Prázdninový pobyt 
30. 7. - 5. 8. 2016 
Již podruhé jsme se sešli na prázdninovém pobytu pro rodiče s dětmi. Na tento pobyt mohou i děti samostatně, 
pokud to jejich handicap umožňuje. Vydali jsme se na cestu kolem světa. K cestování jsme použili všechny 
dostupné dopravní prostředky, tak jsme jeli autem, autobusem, vlakem, také jsme letěli letadlem, pluli lodí a 
ponorkou, plavali a šli pěšky. Celý svět jsme zvládli za pět dní. Navštívili jsme Rio de Janeiro v době konání 
OH a také karnevalu. Nezapomněli jsme na původní obyvatele Ameriky - indiány ani na Afriku. Severní 
Amerika a Afrika byla zakomponována do muzikoterapie. V Austrálii na nás čekali klokani. 
Na asijský kontinent jsme dorazili za pohádkářem Honzou, kde v jeho rukách ožily loutky v pohádce Kouzelný 
zvon. Hlavní hrdina cestoval do veliké dálky pro diamant. Po skončení pohádky čekalo na děti také hledání 
pokladu, ale nejprve musely po stopách nalézt mapu s označením ukrytého pokladu. Poklad vyhrála Zelená 
země, ale ani Země nikoho nepřišla zkrátka. Celotáborovou hru doprovázela hymna s názvem Daleko za 
mořem, kterou jsme se všichni naučili. 
Na pobytovce byla letos hiporehabilitace každý den díky nově postaveným mobilním boxům, nechyběly 
táboráky, výtvarná dílna - ruční výroba mýdla, barvení triček, výroba balónů, výroba škrabošek... nechyběl ani 
polední klid spojený s posloucháním pohádek a sportovní aktivity. 
 

 
 
 
 
 

  



Benefiční akce 
  
Festival na zelené louce   
4. 6. 2016 

Do třetice všeho dobrého se potvrdilo první červnovou sobotu, kdy naše táborová 
základna Zbožňov ožila desítkami návštěvníků festivalu. Či spíše stovkami návštěvníků. 
Vstupními branami prošlo přes pět set lidí.  
Po prvních dvou ročnících jsme doufali, že se na nás usměje štěsí, ale zároveň jsme nic 
neponechali náhodě a počasí jsme si objednali. A podařilo se. 
  
Na multižánrovém Festivalu na zelené louce se představili žáci ZUŠ Ledeč 
nad Sázavou, kteří pilně cvičí pod vedením paní učitelky Laudátové na akordeony. Dále 
pozvání přijal Roman Tomeš, měl přijet s Míšou Doubavovou t.č. tři dny Tomešovou, 
avšak svatební shon ji zmohl a Míša onemocněla. Letos podruhé a vlastně tak trochu 
poprvé vystoupila kapela Kůzle Hu.Sou, vloni se po odehrání první písně spustil déšť a 
z vystoupení sešlo. Milým překvapením byl Norbi Kovacs a Stanislav Barek. Krev 
v žilách rozproudila kapela Vesper a pódium uzavřela kapela Globus.  
  
Mimo pódium byl také velmi pestrý program, každý se mohl svézt na elektokole, přijely 
sokolnice z obory Žleby, návštěvníci mohli vidět agility i dogdancing (psí sporty), 
ozdobné vyřezávání z ovoce, krásnou výtvarnou výstavu ze ZŠ Náměstí Čáslav a za tmy 
vystoupení mažoretek Luminous DDM Čáslav. Pro děti byly připraveny dvě pohádky - 
Koblížek v podání divadélka Až naprší a uschne a Budulínek, kterou nacvičily naše 
děti. Dále svezení na koni, výtvarné dílničky FAKT - UM (plstění, keramika, výroba 
ručního papíru), malování na obličej, trampolína a deset stanovišť se soutěžemi. 
 
Festival je nejen multižánrová akce, ale také akce pro celou rodinu, ze které se nikomu 
nechce domů. Atmosféru festivalu můžete okusit alespoň z reportáže, kterou naleznete 
v aktualitách. 
  
Festival své poslání naplnil na 100%, výtěžek ze vstupného, tomboly a ze sponzorských 
darů přesáhl sto tisíc korun. Neuvěřitelné. 
Můžeme nyní dodělat tři nájezdy k velkým chatkám a zrekonstruovat chatky malé. 
   
 
 
 
 
 
 

Festival podpořily: 

 
  

 

 



Oslava 10. výročí Cesty - koncert THE TAP TAP  
28. 9. 2016 
Trochu s předstihem oslavila naše organizace desáté výročí od založení. 
Do Městského Tylova divadla se sjeli nejen členové a instruktoři Cesty, ale také 
příznivci, dárci a také náhodní diváci. Celým odpolednem prováděl moderátor Václav 
Veselý. Na úvod všem přítomným přiblížil zaktualizovaný dokument všechny oblasti 
činnosti Cesty. Následoval přípitek, jak se na správných narozeninách sluší. Na pódiu 
se mnou připilo Cestě dalších devět gratulantů - režisér dokumentu Milan Klíma, pan 
Václav Veselý, za plavce Cesty Matouš Čermák, který mi předal krásnou květinu jako 
zástupci celé organizace za to, co pro děti děláme, dále jsem na podium pozvala 
zástupce z řad podporovatelů - za starosty měst a obcí přišel pogratulovat starosta 
Kutné Hory Bc. Martin Starý, za Středočeský kraj Ing. Zuzana Moravčíková, za 
firemní dárce Ing. Aleš Čermák, za dárce z řad fyzických osob pan Jan Zoul a 
v neposlední řadě zástupce instruktorů Radka Pešoutová, která mi pomáhá 
od samotného založení Cesty. Posledním gratulantem byl pan Ladislav Angelovič za 
kapelu THE TAP TAP, která celou akci završila energií nabytým koncertem. 
  
Doprovodným programem celého odpoledne byla výstava fotografií zachycující 
momentky ze všech akcí a také výstava portrétů našich plavců. Na návštěvníky 
v divadle také čekalo malé pohoštění od "maminky". Několik maminek, instruktorů a 
příznivců Cesty připravilo slané i sladké domácí dobroty. Návštěvníci si také mohli 
zakoupit drobné materiály Cesty. 
  
Celé odpoledne plynulo ve velmi příjemné a přátelské atmosféře. Jsem moc vděčná 
všem, co přišli, aby s námi narozeniny oslavili. 
  
 
 

 

X. Benefiční ples 
19. 11. 2016 

Ples přinesl neuvěřitelných 76 500 Kč, díky kterým dobudeme 
s dětmi s handicapem Krušné Hory. Čeká nás 
horská expedice! Zmrzlinový dezert sypaný krušnohorským 
sněhem. Žádné procházky, žádná nuda, ale lyžařský výcvik 
jak se patří.  
Díky minulým benefičním plesům a hodným dárcům je naše 
organizace bohatší o speciální lyže pro handicapované – máme 
dvoje monoski a dvoje biski. Letošní ples nás přenese přímo 
na hory, do centra Krušných hor, kde si budeme moci dosyta 
užít zimy a učit děti jezdit na speciálních lyžích. Teď si 
můžeme dovolit pronájem mikrobusu na přepravu nejen 
vozíčkářů, ale také lyžařského vybavení na svah, permanentky 
a instruktory.  
 
moderoval Pavel Nový  
Hosti večera:  Bc. Martin Starý – starosta Kutné Hory 
Arnošt Petráček – zlatý medailista z POH 2016 Rio de 
Janeiro 
 
Vystoupení: 
naše děti s vystoupením Jede jede mašinka 
Balet GLOBA.  
  
  
  



Generální partner:  
 
 
Hlavní partner:  
 
 
Partneři: MVE Plus s.r.o., Lucie Kutílková, DiS.,  Ambiente mode Čáslav, DUHA Stavební a obchodní 
společnost, MAPES s.r.o., PILC ODPADY s.r.o., Pavel Pešout - Brusírna nářadí Kutná Hora, Řeznictví a 
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 
 
 
 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 
každý rok můžeme připsat na naše aktivity příspěvek kolem 7 000 Kč. V roce 2016 pro nás 
sbírali víčka v ZŠ Jana Palacha Kutná Hora, ZŠ Zbýšov, ZŠ Býšť, MŠ Sedlec, MŠ Kaňk, 
MŠ Vrdy. 
 
 
 

Individuální podpora v roce 2016 
 
 Od roku 2011 podporujeme děti a jejich rodiny pomocí příspěvku na kompenzační, 
rehabilitační a vzdělávací pomůcky. V roce 2016 dostali příspěvek Zuzanka, Luky, 
Martínek a Domča na asistenci. 
Matýsek dostal pod stromeček tandemové kolo, kde může sedět vepředu a šlapat, co mu síly 
stačí. 
 
 
 

 
DĚKUJEME VŠEM HODNÝM LIDEM, KTEŘÍ V ROCE 2016 PODPOŘILI NAŠE AKTIVITY 

A ZPESTŘILI TAK ŽIVOT HANDICAPOVANÝM DĚTEM 
 
 
 

Plán projektů a akcí na rok 2017 
 
 V roce 2017 budeme pokračovat ve stejných aktivitách. Největším úkolem, který nás čeká, jsou 
projektové práce a začátek rekonstrukce získaného objektu v klidné části Kutné Hory. 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. Zcela nově bude v nabídce odlehčovací služba ambulantní a pobytová. 
 
Další novinkou roku 2017 bude horská expedice. Dlouhou dobu se na tuto expedici připravujeme. Sháněli jsme 
peníze nejprve na vybavení, pak na expedici samotnou. Vše se vydařilo a můžeme vyrazit. 
 
Ze zaběhlých aktivit nás čeká výuka plavání, sportovní soustředění, letní integrovaný tábor, táborový 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.  

 



Náklady na projekty  
 

  náklady 
příjmy z činnosti 

(startovné, 
kurzovné) 

Granty, dotace, 
účelové dary 

Sportovní činnost       

plavání 118 710,00 Kč 35 000,00 Kč 35 500,00 Kč 

soustředění 42 252,52 Kč 16 970,00 Kč 12 200,00 Kč 

závody - Kutnohorská vlnka 17 835,10 Kč 6 750,00 Kč 5 000,00 Kč 

závody - mimo KH 7 672,00 Kč     

Lyžařský výcvik 69 385,00 Kč     

        

Pohybové centrum Therasuit 531 233,83 Kč 258 100,00 Kč 69 000,00 Kč 

        

Táborová základna       

Integrovaný tábor 81 101,70 Kč 54 700,00 Kč   

Rekonstrukce, údržba a vybavení TZ 83 293,20 Kč     

 Prázdninový pobyt 46 350,50 Kč 32 600,00 Kč 4 000,00 Kč 

integrovaný výlet 7 004,00 Kč 6 960,00 Kč   

        

Individuální podpora 44 600,00 Kč     

        

Ostatní aktivity (výlety, muzikoterapie...) 27 151,80 Kč   18 000,00 Kč 

        

Benefiční akce       

Benefiční ples 40 575,00 Kč 126 541,00 Kč 32 000,00 Kč 

Sběr víček 8 050,00 Kč     

Festival na zelené louce 14 857,30 Kč 114 122,00 Kč   

        

Centrum denních služeb 246 809,00 Kč     

        

Kulturní akce - Koncert TAP TAP 67 297,80 Kč 42 732,00 Kč 27 000,00 Kč 

        

Ostatní náklady a výnosy (administrativa) 233 315,89 Kč 5 079,15 Kč   

 
Projekty jsou dofinancovány z darů.  
MNOHKRÁT DĚKUJEME!!! 

 
 
 
 
 
 



  



 
 
 


