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Slovo úvodem 
 

Naše organizace je jako každá neziskovka postavena na dotacích a darech.  

Jsme rádi, že jsme našli v této uspěchané době někoho, kdo se zastaví, rozhlédne se kolem sebe a rozhodne se 

pomoci projektům určeným pro děti a mládež s handicapem.  

 

Po získání objektu pro naší organizaci v listopadu 2016 se rozjel kolotoč s projektovou dokumentací. V květnu 

2017 jsme podepsali smlouvu s projektantem a až za rok – v květnu 2018, se nám povedlo získat kompletní 

projektovou dokumentaci k rekonstrukci objektu. V červnu proběhlo výběrové řízení realizátora rekonstrukce. 

Práce samotné začaly v říjnu. V tuto chvíli, kdy píšu slovo úvodem k výroční zprávě 2018, vím, že 

zrekonstruovaný objekt je zkolaudován a čeká nás velké stěhování.  

 

Objekt je dispozičně ideální pro většinu našich aktivit. Přestěhujeme do něj naši kancelář a rehabilitační službu 

Therasuit (THS). Navíc prostory nám tuto terapii umožní rozšířit o ambulantní rehabilitaci. V nových 

prostorech také můžeme poskytovat odlehčovací službu pro handicapované děti, která v regionu zcela chybí. 

U domu je velká zahrada, proto bychom rádi v budoucnu pořádali i příměstské tábory. Využívat ji můžeme 

i pro další volnočasové aktivity s dětmi, se kterými pracujeme. 

 

Přízemí domu bychom rádi využívali jako komunitní centrum, které by bylo určeno jak pro handicapované, tak 

pro zdravé. Přízemí nabídne cvičnou kuchyň a společenskou místnost vhodnou k nejrůznějším aktivitám - 

výtvarný kroužek, rukodělné dílny, muzikoterapie, besedy, přednášky, neformální setkávání, v dopoledních 

hodinách klub pro maminky s dětmi apod. 

 

Rádi bychom s novým prostorem nabídli rodinám s dětmi, handicapovanými i zdravými, co nejširší škálu 

služeb a aktivit. A co je důležité, to vše pod jednou střechou - počínaje speciálními terapiemi pro 

handicapované děti po setkávání vrstevníků napříč postižením i bez něj. Výhledově také chceme navázat 

spolupráci se speciálním pedagogickým centrem při Jedličkově ústavu a také s logopedem, neurologem či 

rehabilitačním lékařem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Šnajdrová 

3. Ing. Michaela Podaná, Ph.D. 

Zaměstnanci: 

1. Koordinační pracovník: Mgr. Petra Hnátová, od 8/2015 do 9/2018 na mateřské dovolené 

2. Trenér Therasuit: Votrubová Eva, od 6/2017 na mateřské dovolené, k 31. 12. 2018 PP ukončen. 

3. Fyzioterapeut: Zuzana Brzobohatá Klimtová – od 9/ 2018 

4. Pracovník pohybového centra: Jaroslava Hrstková od 1/2018 – 3/2018, Katarína Zahradníková od 9/2018 

 

Dohoda o provedení práce 

1. Instruktoři plavání: Radka Pešoutová, Klára Mundilová, Lenka Haspeklová, Lucie Draslarová, Jiří Hnát 

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

3. Účetnictví: Jiří Hnát 

4. Fundraiser: Ing. Jana Vaňková 

5. Asistence: Lenka Klečáková, Renata Rezlerová, Kateřina Morkesová, Renata Šonková 

 

Dobrovolníci: Martin Vaněk, Eva Bigas, Blanka Novotná, Zuzka Veverková, Jana Jeřábková, Tomáš Jeřábek, Matěj 

Vodička, Milan Dvořák, Míša Nečasová, Dáša Trnková, Bětka Piklová. 



 

Naše činnost v roce 2018 
 

Sportovní aktivity 
 

Výuka plavání 

Plavání a sport obecně je pro handicapované velmi silný integrační prvek a pomáhá odbourávat jejich sociální 

znevýhodnění. Přináší jim prožitek úspěchu, možnost zažít sportovní atmosféru (např. na závodech), ale hlavně 

pocit překonání sebe sama. Učí je také lepšímu sebehodnocení a zdravému přístupu k životu. Přispívá k rozvoji 

jejich volních vlastností (např. jejich samostatnosti, vytrvalosti, sebeovládání). Plavání je bezesporu důležitou 

rehabilitací. Děti připoutané na invalidní vozík zatěžují své svaly jednostranně. A právě plavání, jim umožňuje 

zapojovat svaly rovnoměrně. Nenásilnou formou dochází k posilování a protahování svalů, také ke zvýšení 

kapacity plic a odolnosti organismu proti nachlazení. Důležité je plavání také pro děti s mentálním handicapem. 

Návyk na vodu a základy plaveckých dovedností vedou k zvládnutí samostatného pobytu ve vodě. 

V roce 2018 na výuku docházelo 36 plavců, nově přišla Šárka, Danielka, Adámek a Jiřík. Plavcům se věnovalo 

17 instruktorů. Náš tým se rozrostl o Dášu a Bětku. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Plavecké závody 

17. 2. 2018 Kutnohorská Vlnka 

Startovní povely, píšťalka, fanoušci, potlesk, hlahol, kamarádi, vlnobití, medaile...  
  

To vše neodmyslitelně patří k plaveckým závodům pro handicapované - Kutnohorská 

vlnka. 

Letos se závodů zúčastnilo 32 plavců s nejrůznějším typem postižení (15 SK 

APROBA Kutná Hora, 7 SK Kapři Jindřichův Hradec, 4 SK Kontakt Ostrava, 2 SK 

Kontakt Praha a 4 SK Vodomílek Jihlava), 10 našich nadějných malých instruktorů, 

startovalo 6 instruktorských polohových štafet 4x25 m, z toho tři domácí. Startovní 

povely zazněly celkem jednatřicetkrát. 

  

Přehlídky akvabel se zúčastnil Jihlavský tým s vystoupením „Ztratila Lucinka 

bačkorku“ a domácí s vystoupením „Piráti z Karibiku“. 

  

Akce se konala za podpory Města Kutná Hora. 

 

 

 

24. 3. 2018 Sokolov – Pohárek 2018 

Na závody do Sokolova pořádané Karlovarským střediskem Kontaktu 

bB se vydala jen Věrka. Získala dva osobní rekordy. 

57.61 50P 24. 3. 2018 POHÁREK 2018 Sokolov (25m) 

54.28 50M 24. 3. 2018 POHÁREK 2018 Sokolov (25 m) 

 

 

  



21. 4. 2018 Jindřichův Hradec 

Plavecké závody pro handicapované plavce v Jindřichově 

Hradci již neodmyslitelně patří do našeho ročního plánu. Každý 

rok se těšíme nejen na závody, ale také na odpolední program, 

kterému jindřichohradečtí dobrovolníci pod vedením Ivana 

věnují nemálo času. Letos se celý den nesl v duchu Assassíns. 

  

Ze závodního dopoledne si všichni plavci odnesli nejen osobní 

rekordy, které jsou pro nás nejdůležitější, ale také medaile a 

dárek. Všem se závod vydařil. Domča dokonce poprvé zaplaval 

samostatně 50 VZ kraulem, což byl velký úspěch.  

  

Odpoledne a podvečer jsme strávili v KD Jitka, kde nás čekal pestrý program, medaile, hudba, tanec a také 

něco na zub. 

 

 

 

2. 6. 2018 MČR 2018 Brno – Za Lužánkami 

Náš klub reprezentoval Matouš a Věrka. Matouš dosáhl na svoji první medaili a přivezl si bronz za 200 VZ. 

 

Disciplína Čas Body Pořadí 

1 - 50VZ Muži 39.08 258 16. (z 80) 

3 - 100P Muži 01:49.77 227 7. (z 27) 

7 - 100Z Muži 01:55.17 162 11. (z 34) 

17 - 50P Muži 50.49 221 13. (z 50) 

19 - 100VZ Muži 01:30.40 235 7. (z 49) 

23 - 200VZ Muži 03:26.48 203 3. (z 15) 

 

 

 

A Věrka, která se k aktivnímu závodění vrátila po delší odmlce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Disciplína Čas Body Pořadí 

2 - 50VZ Ženy 50.25 142 19. (z 40) 

6 - 50M Ženy 55.64 146 5. (z 7) 

14 - 50Z Ženy 52.08 231 10. (z 31) 



20. 10. 2018 Jihlava – Jihlavský ježek 

Jihlavský ježek? Ano, Jihlavský ježek. Ano, plavecké závody pro plavce s handicapem. Z našeho klubu vyjeli 

ostřílení závodníci jako je Máťa, Mates, Luky, Domča, Martínek, Vašík a Lucinka a také nováček Danielka. 

Osobáky si zaplavali téměř všichni a zaslouží si pochvalu. Největší úspěch však byl, že Martínek zaplaval 50 m 

sám bez asistenta. 

Z každých závodů se vracíme s radostí, s pocitem smysluplné práce, za kterou stojí tým skvělých instruktorů 

plavání, rodiče, a hlavně plavci samotní, kteří chtějí plavat. 

  

 

 

 

 

 

 

 

1. 12. 2018 Strahov CUP Praha 

Poslední ze závodů Československého poháru se konal v Praze. Náš klub 

zastupoval jen Matouš. Po závodech byl slavnostní večer s vyhlášením 

nejlepších plavců. Celý závodní den i slavnostní večer se nesl v přátelské 

atmosféře. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohybové centrum TheraSuit 

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

rozšířili i na dopolední blok. Od roku 2016 nabízíme cvičení celodenně. Zájem je veliký. Nabídku jsme rozšířili 

v roce 2018 o odlehčovací službu, rodiče tak nemusí u cvičení zůstávat a mohou si vyřídit své záležitosti. 

V roce 2018 absolvovala fyzioterapeutka Zuzka školení a získala osvědčení na cvičení THS.  

Rehabilitační metoda Therasuit byla původně vyvinuta pro léčbu 

poruch pohybového aparátu kosmonautů. O rozšíření metody se 

zasloužili manželé Koscielny, jejichž dcera měla diagnózu dětské 

mozkové obrny. Neviděla, neslyšela, neměla dostatečně vyvinutý 

nervový systém. Právě pro ni se snažili najít tu nejlepší léčbu, kterou 

by jí pomohli. A slavili úspěch. Dnes jejich dcera chodí, vidí, slyší a 

dělá vše, co lidé v jejím věku. Tato metoda pracuje se speciálním 

oblekem, tzv. „kosmickým oblečkem“, na němž je mnoho gumiček, 

které nahrazují nefunkční svaly. Díky obleku se může pacient zavěsit na gumová lana, což mu pomůže získat 

potřebné odlehčení pro první krůčky. To umožňuje i dosud nechodícím pacientům či pacientům s 

nesprávnou chůzí, začít chodit nebo pohyby při chůzi zlepšit, a tím nedeformovat na celý život 

své šlachy a klouby. Neustálým opakováním určitých pohybů tak lze docílit obnovení nebo 

vytvoření mozkových spojů a probudit takzvané spící buňky. A co je důležité, takto naučené 

schopnosti zůstanou i po skončení rehabilitace. S jedním klientem se 

pracuje 3-4 týdny. Tento cyklus je potřeba u některých klientů 

opakovat. Zájem o terapii je velký, dlouhodobě máme plnou 

kapacitu. 

 

Disciplína Přihlášený 
čas 

Čas Body Pořadí 

3 - 100P Muži 01:48.46 01:49.42 229 9. (z 32) 

9 - 200VZ Muži 03:14.58 03:17.29 232 5. (z 12) 

19 - 50P Muži 48.79 51.02 215 7. (z 34) 

21 - 100VZ Muži 01:30.40 01:31.84 224 13. (z 40) 

http://www.cestazivotembb.cz/oxibD1qMSZyPTMma2Fsb2Q9JmthbGRvPSZlPSZ0eXB6b2I9MiZ6PTMyMiZpZHBhcmVudD0xJmlkcG9sb3o9NiZyYXo9JnM9MA--


Nepravidelné akce 
 

Výlety 

 

Série výletů se konala v rámci projektu „S Cestou na cestách“ za podpory 

města Kutné Hora. 

 

23. 6. 2018 Výlet do aquaparku 

Letos jsme se rozloučili s plaveckou sezónou stylově, jeli jsme si 

zadovádět do aquaparku do Prahy.  

Celá výprava čítala 28 nadšených milovníků adrenalinu. Můžeme 

i říct, že nám přálo počasí, protože byla zima a chvílemi pršelo, takže 

nikdo nelitoval rozhodnutí jet v letní červnový den do aquaparku. 

Myslím, že všichni do jednoho jsme si výlet užili. Cestou domů jsme 

se shodli na tom, že bychom mohli jet příští rok znovu, ale termín 

zkusíme dát na březen. 

  

15. 9. 2018 Výlet do ZOO 

Druhý ze série výletů projektu "S Cestou na cestách" nás čekal třetí 

zářiovou sobotu. Vyrazili jsme do malebné zoologické zahrady 

v Jihlavě. Přestože rozlohou nemůže ZOO Jihlava konkurovat jiným 

známým zahradám, rozhodně se může pochlubit pestrou škálou zvířat 

a pavilonů. V ZOO jsme strávili krásných pět hodin a s únavou jsme 

se vraceli domů. 

  

2. 12. 2018 Výlet do divadla Hybernia 

Neuvěřitelnému zájmu se těšil poslední výlet roku 2018 a to do Prahy 

na muzikál Sněhová královna. Přes čtyřicet pasažérů převezl autobus 

v neděli dopoledne do Prahy. Všichni s očekáváním šli do divadla 

Hybernia. Zážitek, se kterým odcházeli z divadla, byl vidět na každé 

rozzářené tváři. Měli jsme i veliké štěstí, podařilo se nám pořídit 

společnou fotku s Dádou Patrasovou. Bohužel začalo pršet, tak jsme 

spěchali k autobusu a s lítostí minuli vánoční trhy, kde voněl punč 

a trdelník se skořicí. 

 

Zbožňovské sázení 
Naše krásná táborová základna Zbožňov dostala dárek ve formě ovocných stromů. Proč? Letošní léto bylo 

velmi slunečné. Stany postavené na louce se v takovémto počasí již od rána ohřejí na teplotu, při které není 

možné ve stanu být. Stromy nám poskytnou nejen stín, ale i ovoce, které obohatí táborový jídelníček. 

 

 

 

 

 

 

Odpoledne na suchu aneb Silvestr nanečisto 
30. 12. 2018 

Tentokrát jsme se sešli v klubu Sluníčko, jelikož naše stávající prostory již neumožňují 

takové setkání a nové prostory jsou v rekonstrukci.  

Celé odpoledne se neslo ve velmi příjemné atmosféře. Povídalo se, soutěžilo i zpívalo. 

Jak už to tak na našich akcích bývá, rozdělili jsme se na dvě družstva. Soutěžili děti 

i dospěláci. Proti sobě stálo družstvo s názvem "Plavci" a "Ti lepší". Body byly 

nerozhodné, ale vyhrát může jen jeden a tentokráte to byli Plavci. 

Po soutěžích vystoupili naši malí zpěváci a tanečníci.  

  

Jsem moc ráda, že se nás sešlo tolik i mezi vánočními svátky 

http://www.cestazivotembb.cz/oxibD1qMSZyPTMma2Fsb2Q9JmthbGRvPSZlPSZ0eXB6b2I9MiZ6PTMxMSZpZHBhcmVudD0xJmlkcG9sb3o9NiZyYXo9JnM9MA--
http://www.cestazivotembb.cz/oxibD1qMSZyPTMma2Fsb2Q9JmthbGRvPSZlPSZ0eXB6b2I9MiZ6PTMxOCZpZHBhcmVudD0xJmlkcG9sb3o9NiZyYXo9JnM9MA--
http://www.cestazivotembb.cz/oxibD1qMSZyPTMma2Fsb2Q9JmthbGRvPSZlPSZ0eXB6b2I9MiZ6PTMyMyZpZHBhcmVudD0xJmlkcG9sb3o9NiZyYXo9JnM9MA--
http://www.cestazivotembb.cz/oxibD1qMSZyPTMma2Fsb2Q9JmthbGRvPSZlPSZ0eXB6b2I9MiZ6PTMyMCZpZHBhcmVudD0xJmlkcG9sb3o9NiZyYXo9JnM9MA--
http://www.cestazivotembb.cz/oxibD1qMSZyPTMma2Fsb2Q9JmthbGRvPSZlPSZ0eXB6b2I9MiZ6PTMyNCZpZHBhcmVudD0xJmlkcG9sb3o9NiZyYXo9JnM9MA--


Pobytové akce 

 
Lyžařská expedice dobyla Plešivec 
28. 1. - 4.2. 2018 

Na přelomu ledna a února jsme absolvovali druhý ročník horské expedice 

v Krušných horách. Počasí nám naštěstí přálo, sněhu bylo dost a nebyly veliké 

mrazy. Na sjezdovce jsme vydrželi vždy celý den. Pršelo jen ve středu odpoledne, 

kdy jsme měli volno, tedy vše krásně vyšlo. 

Celá naše expedice byla rozdělena na dvě party - "choďáci" začátečníci jezdili 

na Boží dar, "choďáci" lyžaři a vozíčkáři jezdili na Plešivec. 

  

SKI areálům NOVAKO a PLEŠIVEC mnohokrát děkujeme za vstřícnost, 

pomoc a V.I.P. permanentky. 
  

Na kopci se vystřídalo čtrnáct dětí s různým typem handicapu. Věnovalo se jim 

dvanáct instruktorů - Leňa, Matěj, Lída, Kajula, Míša, Michal, Michal, Radek, 

Radim, Jára a Peťa. Nesmíme zapomenou na Jíru, který zajišťoval servis a 

dopravu na svah. Všem moc děkuji. Instruktorský tým se lyžařům věnoval 

s maximálním úsilím a nadšením a díky tomu si lyžařský výcvik všichni užili. 

  

Každý večer jsme se sešli v jídelně a hráli hry až 

do "večerky". Letos si hry na večery připravovaly 

jednotlivé rodiny. Nasmáli jsme se i obohatili 

o aktivity, které děti baví nebo jsou jejich každodenní 

součástí. 

  

Už teď se moc těšíme na příští zimu. 

  

Instruktoři: Lenka, Klára, Radim, Jára, Lída, Radek, 

Míša, Michal, Michal, Matěj, Dominika a Petra 

Hlavní řidič: Jíra 

Pomocné nohy na lyžích: Aleš, Martin 

Lyžaři: Maty, Luky, Mates, Martínek, Domča, Dan, 

Eliška, Olda, Honzík, Verunka, Petřík 
  

 

Tento projekt byl realizován s finančním přispěním Středočeského kraje.  

 
 

 

Sportovní soustředění 
4. - 8. 5. 2018 
 

kdy - květen 

kde - ubytovna a městské lázně Čáslav 

kdo - plavci Cesty 

co - sportovní soustředění 
  

V květnu jsme se již posedmé sešli na sportovním 

soustředění… Opět nám přálo krásné počasí. Intenzivní 

tréninky plavání střídala atletika, potápění, výroba 

pěnových bomb do koupele, boj o poklad, exkurze 

v hasičské stanici Čáslav, kino či opékání špekáčků. 

Sportovci opět byli rozděleni do dvou týmů nazvaných 

Rytíři a Piráti. Utkali se v nejrůznějších disciplínách  

  



o vítězích rozhodla až závěrečná štafeta. Zvítězili Piráti, 

ale o pouhý bod. Pro všechny byl v prostoru ubytovny 

skrytý poklad, každé družstvo si muselo najít klíček od své 

truhly. 

  

Letos nás také přijeli navštívit naši instruktoři lyžování 

a vrátili jsme se zpět do zimy, abychom zavzpomínali 

na zážitky z horské expedice. Bělohlávkovi 

přijeli a pro každého udělali výbornou 

palačinku. Děkujeme. 

  

 Akce se konala za podpory města Čáslav 

 

 

 

 

Letní integrovaný tábor Zbožňov 

1. – 12. 7. 2018 

Sedm let máme v provozu naší krásnou bezbariérovou základnu Zbožňov, která každým rokem díky výtěžku 

z Festivalu na zelené louce vzkvétá. Letošní téma táborové hry bylo „moderní“ a sice Pevnost Boyard. Myslím, 

že mnohé z dětí si vyzkoušelo situace, které by je ani ve snu nenapadly - hledání kuliček ve sklenicích 

s neznámým obsahem, známá telefonní budka, důkaz síly a trpělivosti… jednoduše hry se hodně přibližovali 

úkolům v pořadu Pevnost Boyard. Družstva získávaly klíče a indicie. Jediné, co se lišilo, byla přítomnost 

skutečných tygrů, ty jsme si na tábor vzít netroufli 

 

Na táboře opět proběhla olympiáda, táboráky, disco, letní kino, talentová soutěž a oblíbená hra Maršál. 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Prázdninový pobyt 
12. - 17. 8. 2018 

Léto, les, rybník, louka a týden plný smíchu, soutěží, vyrábění, hiporehabilitace, canisterapie, zpívání, 

arteterapie, táboráků, procházek do okolí, a hlavně bezva parta dětí i dospěláků. To vše se skrývá 

v prázdninovém pobytu pro děti s handicapem s doprovodem i bez něj, který již 

neodmyslitelně patří do programu naší organizace. Letos zavítal na táborovou základnu 

Medvídek PÚ a jeho kamarád Tygřík. 

  

 Projekt byl realizován za podpory MAS Lípa pro venkov.  

 

 



Benefiční akce 
  

Nejúspěšnější sportovci města Čáslav za rok 2017 
26. 4. 2018 

Poslední dubnový podvečer v Dusíkově divadle v Čáslavi patřil vyhlašování nejúspěšnějšího sportovce města 

Čáslav za rok 2017. Dobrovolné vstupné z této akce směřovalo opět na podporu sportovců s handicapem. 

Na sportovce Cesty životem bez bariér se letos vybralo úctyhodných 12 174 Kč. Moc děkujeme. 

 

 

Festival na zelené louce 

2. 6. 2018 

V sobotu 2. 6. 2018 se konal již 5. ročník benefice Festival na zelené louce 

na louce U Zbožňova, nedaleko obce Senetín. Více než 700 návštěvníků mělo 

možnost užít skvělou atmosféru v srdci letní základny, kde se konají pravidelně 

integrované tábory pro handicapované i zdravé děti. 

  

Program je vždy rozdělen na hlavní podium, kde se letos objevilo více než 70 

vystupujících v čele s kytaristou a zpěvákem Janem Kalouskem, a na ostatní 

program, kam patřily soutěže, jízda na koních, dílničky řemesel, dekorace 

keramiky a mnoho dalšího. Letos si mohli všichni návštěvníci vyzkoušet, jaké je 

to být nevidomý hned v několika disciplínách. 

  

Celý den moderoval pro kutnohorské známý Václav Veselý, ke kterému se večer 

přidal energický Tomáš Fíla. Ten ve svém osobitém podání změnil letošní dražbu 

věcí věnovaných Honzou Kalouskem v dokonalou zábavu pro všechny přítomné.  

  

Ani letos nechyběla pohádka v podání dětí Cesty a dětí letního tábora, letos 

publiku představily Šípkovou Růženku. Vystoupení se setkalo s velikým 

úspěchem. Několik diváků schovávalo slzy za sluneční brýle. 

  

Večer nechyběl přípitek k pátým narozeninám festivalu, organizátoři na podium 

pozvali zástupce sponzorů a pomocníků, bez kterých by se festival tohoto 

krásného jubilea nemusel dožít.  

  

Na akci se zapojují desítky dobrovolníků bez nároku na honorář, proto veškerý 

výtěžek z dobrovolného vstupného, tomboly s dražbou včetně výtěžku 

z občerstvení a darů od sponzorů dosáhl astronomické částky 160 182 Kč, která 

opět poputuje ze 100 % na vylepšení táborové základny. V minulých letech byly 

peníze investovány do lázeňských kamen, zastřešení chatiček, zpevnění 319 metrů 

lesních cestiček, opláštění malých chatek, pískoviště, bezbariérových přístupů 

do chatek apod. V letošním roce se plánují rekonstrukce všech oken u velkých 

chatek, které jsou v havarijním stavu, případně nátěry plášťů chatek a pokračování 

zpevnění lesních cestiček pro pohodlný pohyb vozíčkářů. 

 

 

Festival podpořily: 

 

  

 

  

http://www.cestazivotembb.cz/oxibD1qMSZyPTMma2Fsb2Q9JmthbGRvPSZlPSZ0eXB6b2I9MiZ6PTMwNyZpZHBhcmVudD0xJmlkcG9sb3o9NiZyYXo9JnM9MA--


XI. Benefiční ples 
17. 11. 2018 

Již dvanáctý benefiční ples se konal za podpory Města Kutná Hora 17. listopadu. 

Moderoval známý a oblíbený herec Pavel Nový, hrála skvělá kapela B - DANCE 

band. 

  

Během večera vystoupily taneční skupiny: 

ZUŠ Čáslav - skupina TS COOL IV. skladba "A je to!" pod vedením paní Urbanové 

Skupina KTM - twirl team Kutná Hora pod DDM Kutná Hora - vystoupení Diamonds 

B-Mine - romantická sestava „Ty a Já“ 

B-Mine  - energická sestava se švihadly „Šňůry“ 

  

Díky benefičnímu plesu si můžeme ze vstupného a tomboly na naše aktivity 

připsat neuvěřitelných 76 100 Kč. 

Letos finanční prostředky poputují na dětskou monoski a vybavení Centra denních 

služeb, které v součastné době rekonstruujeme. 

  

Mnohokrát děkujeme všem návštěvníkům a účinkujícím za úžasnou podporu a 

atmosféru celé akce. 
  

  

 

 

Generální partner:  

 

 

Hlavní partner:  

 

 

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

obchodní společnost, restaurace Dačický, Restaurace Přítoky – Šimon Pečenka, 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 
 

 

 

 

Individuální podpora v roce 2018 
 

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

vzdělávací pomůcky. V roce 2018 dostali příspěvek Štěpán, Matýsek, Zuzanka, Luky, Martínek a Domča na 

asistenci, Mates na dopravu do chráněné dílny, Deny na osobní automobil a Vojta a Filda na invalidní vozík. 

 

 

 

 

DĚKUJEME VŠEM HODNÝM LIDEM, KTEŘÍ V ROCE 2018 PODPOŘILI NAŠE AKTIVITY 

A ZPESTŘILI TAK ŽIVOT HANDICAPOVANÝM DĚTEM 

 

 

 

http://www.cestazivotembb.cz/oxibD1qMSZyPTMma2Fsb2Q9JmthbGRvPSZlPSZ0eXB6b2I9MiZ6PTIyMyZpZHBhcmVudD0xJmlkcG9sb3o9NiZyYXo9JnM9MA--
http://www.cestazivotembb.cz/gallery/14791574501.jpg


Plán projektů a akcí na rok 2019 

 

 V roce 2019 budeme pokračovat ve stejných aktivitách. Důležitým mezníkem je dokončení 

rekonstrukce vily, stěhování a rozjetí provozu v nových prostorech. 

 

 

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 

XIII. 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 2018 

    

  náklady 

příjmy z činnosti 

(startovné, 

kurzovné) 

Granty, dotace, 

účelové dary 

Sportovní činnost       

plavání 125 716,80 Kč 42 650,00 Kč 40 500,00 Kč 

soustředění 40 509,00 Kč 18 000,00 Kč 12 000,00 Kč 

závody - Kutnohorská vlnka 20 724,20 Kč 7 400,00 Kč 5 000,00 Kč 

závody - mimo KH 11 598,00 Kč 10 300,00 Kč   

Lyžařský výcvik 172 818,40 Kč 66 170,00 Kč 70 000,00 Kč 

        

Pohybové centrum Therasuit 722 209,40 Kč 414 177,00 Kč 94 100,00 Kč 

        

Táborová základna       

Integrovaný tábor 80 799,50 Kč 60 000,00 Kč   

Rekonstrukce, údržba  a vybavení TZ 258 220,00 Kč   10 000,00 Kč 

Prázdninový pobyt 58 597,00 Kč 24 060,00 Kč 4 000,00 Kč 

        

Individuální podpora       

        

Ostatní aktivity (výlety, muzikoterapie...) 63 562,00 Kč 10 650,00 Kč 45 803,00 Kč 

        

Benefiční akce       

Benefiční ples 87 066,22 Kč 132 384,64 Kč 29 000,00 Kč 

Festival na zelené louce 75 635,90 Kč 182 135,00 Kč   

        

Centrum denních služeb       

Centrum denních služeb - fond na rekonstrukci 28 918,59 Kč 540,00 Kč 419 300,00 Kč 

        

Ostatní náklady a výnosy (administrativa) 583 930,26 Kč 327 261,08 Kč   

 

 



 
  



 
  



PŘÍLOHA V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 

Organizace Cesta životem bez bariér, z.s. 
 

Název: Cesta životem bez bariér, z.s. 

Právní forma: od 1.1.2014 zapsaný spolek 

Sídlo: Paběnice 75, 285 43 Paběnice 

IČO: 27044700 

Registrace: K 1. 1. 2014 zápis ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl L, vložka 

17167 

Působnost: region Kutnohorsko, Čáslavsko, Kolínsko 

Předmět činnosti a účel zřízení: činnost zaměřená na práci se zdravotně postiženými se zvláštním zaměřením 

na tělesně postižené všech věkových kategorií se zvláštním zřetelem na děti. Integrace zdravotně postižených 

občanů do společnosti ve všech oblastech života (vzdělávání, sport a kultura). 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.  

Poradenská a informační činnost v oblasti vzdělávání a práv zdravotně postižených. Provozování pohybového 

centra TheraSuit. Sportovní aktivity pro handicapované – plavání, cyklistika, atletika, boccia. Podpora členů 

spolku v oblasti rehabilitace a vzdělávání. Poskytování sociálních služeb. 

 

Účetní závěrka se sestavuje ke dni: 31. 12. 2018 

Den sestavení účetní závěrky: 29. 3. 2019 

Statutární orgán: předsedkyně – bez odměny za funkci, od vzniku organizace je jí Mgr. Petra Hnátová 

Kontrolní komise: Jiří Hnát, Bc. Anna Šnajdrová, Ing. Michaela Podaná, Ph.D. 

Účetní období: kalendářní rok 2018 

Účetní metody: podvojné účetnictví dle platných právních předpisů 

Zpracování: - Rozvaha v plném rozsahu k 31. 12. 2018 

- Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2018 

- Příloha č. 1 II. oddílu písmeno A 

- Příloha v účetní závěrce 

Uložení účetních dokladů: sídlo organizace 

Závazky vůči pojištění: na závazcích zůstávají odvody mezd za prosinec 2018, všechny závazky byly 

vyrovnány v lednu 2019 

Daně: řádně odváděny dle pravidel Zákoníku práce – Dohoda o provedení práce, Pracovní smlouva 

Dary: přehled o darech odevzdán jako příloha k daňovému přiznání 

 

 

Účetní závěrku vypracovala:  

Mgr. Petra Hnátová 

Tel.: 739 619 288 

 

 

V Paběnicích dne 29. 3. 2019 

 

        ----------------------------------------- 

         Mgr. Petra Hnátová 

 


