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Slovo úvodem 

 
Rok 2019 byl pro naši organizaci přelomový. V září jsme otevřeli nové Centrum denních a komunitních služeb 

a rodinám nyní nabízíme servis, o kterém se nám dříve ani nesnilo. Slova díků nestačí. Bez hodných dárců by to 

prostě nešlo. Dárcovství je o vzájemné důvěře a já doufám, že Cesta životem bez bariér je důvěryhodná 

organizace. Stojí za námi léta těžké, ale smysluplné práce. Na nás a naši pomoc se můžete spolehnout. 

Naplno jsme rozjeli odlehčovací službu, rozšířili nabídku rehabilitace, nově otevřeli komunitní centrum. 

V tuto chvíli, kdy píšu výroční zprávu již má i naše nové denní centrum svůj název – KOSTKA bez bariér - 

Denní centrum pro rehabilitaci, zábavu i odpočinek. Bohužel zeje díky pandemii koronaviru prázdnotou. Věřím 

však, že se postupně vrátíme do rozjetých kolejí a opět se naším centrem rozezní smích a radost.  

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. Ředitelka: Mgr. Petra Hnátová 
2. Fyzioterapeut: Zuzana Brzobohatá Klimtová 
3. Pracovník pohybového centra: Katarína Zahradníková od 9/2018, Eliška Havránková od 9/2019 

 
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, Dis.,  
3. Účetnictví: Jiří Hnát 
4. Fundraiser: Ing. Jana Vaňková 
5. Asistence: Lenka Klečáková, Kateřina Morkesová, Renata Šonková, Lucie Draslarová, Alžběta Piklová 

 
Dobrovolníci: Martin Vaněk, Eva Bigas, Blanka Novotná, Zuzka Veverková, Jana Jeřábková, Tomáš Jeřábek, Matěj 
Vodička, Milan Dvořák, Míša Nečasová, Dáša Trnková, Vendula Pilařová, Lukáš Mádle, Bětka Piklová, Nikol Daňková 



 
Naše činnost v roce 2019 

 

Sportovní aktivity 
 
Výuka plavání 
Výuka plavání již neodmyslitelně patří k naší činnosti. Plavců pomalu přibývá – 
novými plavci za rok 2019 jsou Amálka, Míša a Filip. Pro rok 2019 jsme udělali 
zásadní změnu v pronájmu bazénu. V pátek jsme si pronajali celý bazén na hodinu. 
Po počátečních rozpacích se toto rozhodnutí ukázalo jako velmi správné. Plavce 
jsme mohli rozdělit do drah podle schopností. Méně se vzájemně ruší a mají více 
prostoru pro zdokonalování. Také se nám podařilo navázat spolupráci s Ivankou, 
instruktorkou plavání malých dětí, tak jsme vytvořili skupinku předškoláků (dětí 
instruktorů a sourozenců plavců). K této skupince se s úspěchem přidává i Amálka, 
které kolektiv zdravých dětí prospívá a motivuje. S přibývajícími plavci stále 
sháníme nové instruktory. V roce 2019 přistoupili Vendy, Lukáš, Nikol a Lucka. 
Bohužel Lukáš a Lucka spolupráci ukončili.  
 
 
Podpora projektu 

 
 
 
 
 
 

 
 
Plavecké závody 
 
Kutnohorská Vlnka 
16. 2. 2019 
Sedmý ročník plaveckých závodů Kutnohorská vlnka se může pyšnit rekordním 
počtem účastníků - přes 120 lidí. Závodů se zúčastnilo 39 plavců s handicapem a 
8 zdravých dětí (sourozenci, děti instruktorů). O medaile se bojovalo v královské 
disciplíně našich závodů a to je 50 VZ, kde byli plavci rozděleni do 11 kategorií dle 
svého handicapu. Dalšími disciplínami byl dvojboj 50Z+50P a 100 VZ + 100P, nově 
jsme zařadili 50 M. Stometrové tratě jsou určeny pro plavce s řádnou klasifikací. 
Každý z plavců si může vybrat pouze jeden dvojboj, ve které se popere o medaile, 
mimo závod však může plavat všechny disciplíny.  
Na našich závodech nechyběla ani štafeta instruktorů plavání, letos nastoupilo šest 
týmů - Jinřichohradecký, Jihlavský a 4 naše domácí. Jeden z našich týmů byl sestaven 
z instruktorských nováčků, museli ukázat, že právem patří do našeho týmu. 
  
Jako každý rok bylo třešničkou na dortu vystoupení aquabel. Domácí si připravili 
vystoupení "Branný den Šmoulů" pod vedením Zuzky a Jihlavští romantický balet. 
Obě formace sklidily zasloužené ovace. 
  
Celá akce se nesla v přátelském duchu. Veliký dík patří hlavnímu rozhodčímu 
Arnymu, startérovi Víťovi, časoměřičům - Míšovi, Mirce, Kátě, Máce a Lídě, 
obrátkovým rozhodčím - Klárce a Andrejce, za zpracování výsledků Jírovi a Danovi 
za distribuci časů ke zpracování. Nesmím zapomenout na celý tým našich 
instruktorů, který zajistil hladký chod celých závodů a Městu Kutná Hora za podporu. 
  
 
 
Akce se konala za podpory Města Kutná Hora. 



 
 

Pohárek 2019 - Sokolov 
6. 4. 2019 
Na "velké" závody do Sokolova jezní naši organizaci reprezentovat Matouš. Letošní první kolo poháru se mu 
vydařilo, dokázal zlepšit osobní časy ve všech disciplínách. Tyto pokroky nás velmi těší. Zaplaval 50VZ za 38,91, 
100VZ za 1:28,12, 100P za 1:48,98 a 200VZ 3:16,48. 
  

Těšíme se na další Matoušovi úspěchy a doufáme, že se k němu brzo přidá další náš plavec. 
 
 
 
 
Mistrovství České republiky 
18. 5. 2019 
Mistrovství České republiky bylo již druhým kolem Česko-slovenského 
poháru. Tohoto kola se účastnilo celkem 125 plavců (16 zahraničních) 
z celkem 19 klubů. Na závody opět vyrazil Matouš a úspěch na sebe nedal 
dlouho čekat. 200 VZ zaplaval v čase 3:10,97 a ten mu přinesl bronzovou 
medaili. Moc gratulujeme a radujeme se z úspěchu. 
 
 
 
 
 
 
 
Výsledky Matouše: 
 

Disciplína 
Přihlášený 

čas Čas Body Pořadí 

1 - 50VZ Muži 38.62 42.48 200 23. (z 66) 

3 - 100P Muži 01:48.46 01:54.57 200 8. (z 29) 

5 - 50M Muži 
 

55.76 109 6. (z 8) 

9 - 200VZ Muži 03:14.58 03:10.97 256 3. (z 16) 

17 - 50P Muži 48.79 51.82 205 8. (z 36) 

19 - 100VZ Muži 01:28.12 01:29.34 243 10. (z 43) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Jindřichův Hradec 
13. 4. 2019 
Duben a závody v Jindřichově Hradci již neodmyslitelně patří k sobě. Letos na závody vyjela pánská sestava - 
Marťa, Domča, Matouš a Ondra. Každý se snažil, jak nejvíce mohl. Celkem náš tým zaplaval pět osobáků. 
Největší zlepšení zaznamenal Domča a sice v disciplíně 100VZ. 
  
Po závodech jsme se vydali na oběd a procházku městem, abychom si zkrátili čas do 16.00 hod., kdy začínal 
pestrý program v KC Jitka. Letos byly celé závody na téma Indiáni, tak ani my jsme nezaháleli a přivezli si 
kostýmy. Domů jsme se rozjížděli v pozdních večerních hodinách s únavou a spokojení. 
 

 
 
 
Jihlavský ježek 2019 - Jihlava 
19. 10. 2019 
První závody školního roku 2019/20 se již tradičně konaly v Jihlavě. Na závodech nás 
reprezentovala Lucinka, Mates a svou premiéru měla Hanka. Závodní nasazení se 
projevilo u všech plavců. Nechyběla ani instruktorská štafeta 4x25 VZ s úkolem. Za 
náš tým plavala Hanka, Natálka, která se zhostila dvou úseků a jediný instruktor Petra. 
Umístili jsme se na krásném 2. místě. 
  
Jihlavské závody mají vždy pohodovou atmosféru, každý plavec je oceněn medailí a 
obdarován dárkovou taškou. Celé závody završí oběd, kde si všichni rádi popovídají 
s kamarády z ostatních klubů. 
 
 
 

 

 

Závody Strahov CUP Praha 
29. – 30. 11. 2019 
Opět se zúčastnil pouze Matouš. Zatím naše nové naděje pilně trénují a zlepšují si časy. Matoušovi se tentokrát 
dařilo velmi dobře. Ve čtyřech disciplínách si zaplaval svůj osobní rekord. Což těší nejen Matouše, ale i nás 
trenéry. 
 
Dosažené časy na závodech v Praze: 
 
100 VZ   01:25.93 
50 P       00:47.50 
100P     01:43.45 
200 VZ    03:14.97 
50 VZ       00:40.21 
50 M        00:48.05 
 
 
  



Nepravidelné akce 
 
Výlet na Zámek Žleby 
7. 5. 2019 
Výlet se konal v rámci sportovního soustředění v Čáslavi. Ráno jsme vyrazili vlakem na prohlídku zámku a 
obory. Po obědě a zmrzce jsme se opět vlakem vydali zpět. Moc se nám všem výlet líbil. Počasí nám přálo a 
cesta vlakem byla nezapomenutelný zážitek. 

 

 

 

 

 

Výlet do městských lesů Hradce Králové 
22. 6. 2019 
Poslední červnovou sobotu jsme vyrazili na výlet, tentokrát tak trochu turistický. Cílem výletu byly Městské lesy 
Hradec Králové. Trasu jsme zvolili pochopitelně vozíčkářskou. Tentokrát jsme jeli nejen na vozících, ale 
na koloběžkách nebo in-line bruslích. Překvapila nás rozlehlost lesů a jejich "vybavení" pro zábavu návštěvníků 
(pohádková trasa s úkoly, obora s jeleny nebo s divokými prasaty, stánky s občerstvením apod.)  
Počasí nám přálo, tak jsme nemuseli spěchat a na závěr jsme se vykoupali v rybníku v kempu, kde na nás čekal 
autobus. Domů jsme se vraceli spokojení a ušlapaní. Většina účastníků se již ani nechtěla zúčastnit opékání buřtů, 
které proběhlo na závěr plavecké sezony v naší "vile".  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Výlet do hudebního divadla Karlín 
15. 12. 2019 

Tak jako každý rok jsme se i letos vydali před Vánoci na výlet 
do divadla. Tentokrát do Hudebního divadla Karlín na pohádkový 
muzikál Královna Kapeska. Muzikál byl volným pokračováním 
muzikálu Kapka medu pro Verunku. Představení bylo velmi 
hezké, všechny malé i velké diváky vtáhlo do děje. Zapomněli 
jsme, kde jsme, kolik nám je let a s napětím jsme očekávali, jak 
celý příběh dopadne. 
 

Série výletů se konala za podpory Města Kutná Hora 
 

Odpoledne na suchu aneb Silvestr nanečisto 
30. 12. 2019 
Jako každý rok jsme se i letos sešli mezi svátky na naší malé akci "Odpoledne na suchu". Tentokrát jsme se již 
mohli sejít v našem novém zrekonstruovaném objektu. Sešlo se nás oproti minulým letům méně, ale posezení 
bylo velmi příjemné, neslo se v poklidném duchu. Hodně jsme si povídali. Také došlo na řešení názvu naší "vily", 
jelikož každý mohl před Vánoci mailem navrhnout její název. K závěru jsme nedošli, ale diskuze byla velmi 
zajímavá. Neformální setkání, kde nikdo nespěchá, se opět vydařila. V příjemné náladě jsme odjížděli domů v 
pozdních večerních hodinách. 



Pobytové akce 
 
Krušnohorská expedice 2019 se vydařila! 
27. 1. – 2. 2. 2019  
V neděli 27. ledna jsme se sjeli na chatě Mariánka v obci Mariánská trochu nejistí, jak dopadne 
ubytování, bohužel jsme pro letošní expedici opět museli hledat novou chatu. Naše obavy se 
rozplynuly hned první den, večeře byla výborná, v chatě bylo teplo, absenci bezbariérových 
záchodů jsme také vyřešili. Na svazích bylo dostatek sněhu, tak jsme se mohli vrhnout 
do lyžování. V pondělí dopoledne proběhlo zaškolení nových instruktorů a zopakování pravidel 
pro naše stálice. Rozdělili jsme se na dvě party - "Plešivec" a "Boží dar". Na Plešivci lyžovali 
Maci, Luky, Luci, Máťa, Dan, Honzík, Mates, Ondra, Eliška, Olda, Natálka, Klárka, Andrejka, 
Verunka a Vojta a na Božím daru Martínek, Domča a Vašík. Dětem se věnovali instruktoři - 
Lenka, Klára, Radim, Jára, Lída, Radek, Míša, Michal, Michal, Matěj, Štěpánka, Petra, Káťa a 
Lucka. Nemohl chybět hlavní řidič Jíra. 
 
Po večeři měla vždy jedna z rodin připravený program a musím říct, že všichni vytvořili zábavu, 
na kterou dlouho nezapomeneme . Proběhlo: kasino - ruleta, volba miss noha, shazování 
lahví míčkem přidělaným na hlavě punčochou, hádání filmů, soutěž v zemi Bezo Beza a 
spousta dalších her. Poslední večer nemohlo chybět předání diplomů a odměn, poděkování 
všem instruktorům a zpěv v doprovodu kytar. 
. 
 
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tento projekt byl realizován s finančním přispěním Středočeského kraje  
 
Sportovní soustředění 
3. - 8. 5. 2019 

Sportovní soustředění v Čáslavi proběhlo již po osmé 
v prostorech městských lázní Čáslav, kde jsme ubytovaní a 1x 
- 2x denně probíhá výuka plavání. Doprovodný program je 
na sportovním soustředění pestrý. Letos jsme zavítali 
na bowling, jeli na výlet na zámek Žleby, na divadelní 
představení ochotníků z Paběnic, nechyběl táborák, batikování 
polštářků a hlavně hra boj o poklad, která se vždy nese celým 
soustředěním. Dva týmy zápolily do posledního dechu. 
O vítězi opět rozhodla závěrečná štafeta.  

  
 
 
 
Sportovní soustředění se koná za finanční podpory Města Čáslav 

 



Letní integrovaný tábor - Úniková hra 
30. 6. 2019 - 11. 7. 2019 
V termínu od 30. 6. 2019 do 11. 7. 2019 proběhl další integrovaný tábor, který se tentokrát nesl v duchu Únikové 
hry. V prvních čtyřech dnech se naše družstva vystřídala ve čtyřech "místnostech" a plnila nelehké úkoly, které 
si pro ně hlavní vedoucí Stáňa nachystala. Děti měly za úkol dostat se ze stodoly, co nejrychleji vyluštit těžké i 
lehčí hlavolamy, na cestě v okolí tábora splnit různé úkoly a vyluštit zašifrované sudoku. Následující dny měli 
dopolední program v režii oddíláci a asistenti, kteří si pro děti vymysleli další únikové aktivity.   
Jako každý rok, i letos nás čekal celodenní výlet s přespáním pod širákem, cyklovýlet, kino pod širákem 
s přespáním venku, olympiáda, talentová soutěž a pouť. 
Všechny děti se do her aktivně zapojily a za odměnu poslední den získaly spoustu drobností a sladkostí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prázdninový pobyt 
28. 7. - 2. 8. 2019 
O letošních letních prázdninách se uskutečnil již pátý ročník prázdninového pobytu rodin 
s handicapovanými dětmi na táborové základně Zbožňov. Letos se celý pobyt nesl 
v duchu legendárního Čtyřlístku, který tento rok oslavil 50 let. Děti se rozdělily do dvou 
družstev a zvolily si názvy Kocouři a Zvířátka. 
První den k nám na základnu dorazila celá Čtyřlístková parta a zahrála dětem scénku 

podle komixu Mimozemšťané na Blaťáku. Děti se poté zúčastnily 
stejných dobrodružství, která potkala i Čtyřlístek. Chytaly padající 
hvězdy, lovily ryby, a také chobotnici, které následně kreslily buchty a 
nechybělo ani procvičení paměti.  
Druhý den se na nás opět přijel podívat Čtyřlístek a zahrát nám scénku 
tentokrát na téma Kosmonos z Kosmonos. V tento den měly děti za 
úkol vyřešit záhadu zámku v Kosmonosech. Během svého 
dobrodružství zjistily, že se v zámku ukrývá raketa pana Aroneliho, 
která ho má dopravit na domovskou planetu. 
Den třetí nás všechny přenesl na planetu dinosaurů, kde jsme 
zachraňovali dinosauří děti, které byly uneseny zlými Zubatci. Děti 
čekala nelehká cesta vedoucí kolem sopky a přes úzký most. Poté se jim 
podařilo obalamutit krále Zubatců a osvobodit tak dinosauří děti. 
Poslední herní den letěl náš Čtyřlístek na měsíc, přesvědčit se o tom, že 
se na něm nachází voda. Nejednalo se však o skutečný měsíc, ale 
o pohádkový měsíc barona Prášila. Plavily se zde na lodi v moři Klidu, 
zachraňovaly barona Prášila z břicha velryby tak, že napekly s Fifinkou 
její vyhlášené buchty. A že se dětem opravdu povedly. Na závěr večera 

si stejně jako Čtyřlístek opekly buřty. 
V pátek už bylo v plánu hledání pokladu, který dětem ukryl Čtyřlístek v lese za to, že tak 
hezky celý týden soutěžily.  
Celotáborovou hru doplnily další aktivity. Velmi vítanou novinkou letos byla 
canisterapie každý den a hipoterapie 2x denně. Nesměla chybět výtvarná dílna, tak si děti 
odvezly krásně malované tašky, květináčky a obrázky na sklo. Táboráky, zpěv a legrace 
také nechyběly. Maminky si letos mohli pod vedením Hanky uplést podnos z pedigu. 
Prostě se sešla príma parta lidí a všichni si týden na Zbožňově moc užili.  
 



Benefiční akce 
  
Festival na zelené louce 
25. 6. 2019 

V pořadí již 6. ročník Festivalu na zelené louce jsme 
naplánovali na sobotu 25. května od 13 hod. A nelitovali jsme, 
počasí nám přálo. Celý den se nesl v pohodové, přátelské 
atmosféře a krásu celého dne dovršil výtěžek, jelikož 
po započítání všech darů (včetně hmotných) přesáhl 150 000 
Kč. Neuvěřitelné.  
Tato již tradiční kulturní, hudební, soutěžní, sportovní, a 
především se zábavou spojená pohodová benefice je každý rok 
určená nejen pro milovníky dobré muziky, ale i pro rodiny 
s dětmi. Všichni najdou nedaleko obce Senetín vskutku bohatý 
program a hlavně zažijí atmosféru, kterou lze jen poznat 
na vlastní kůži.  
Každý rok se snažíme bavit návštěvníky zaplněným 
programem pestrými vystoupeními a aktivitami. Jsme moc 
rádi, že letos přijal mimo jiné účast na festivalu skladatel a 
zpěvák Ivan Hlas se svým triem. Je pro náš festival velká čest 
a radost.  
Celá benefice se koná uprostřed táborové základny, v krásném 
prostoru na louce mezi lesem a rybníkem. Táborová základna 
funguje pro různá setkání v rámci roku a dětské tábory určené 
primárně pro integrované akce. Tedy akce, kde jsou na pobytu 
zdravé děti a zároveň děti s handicapem. Díky výtěžku 
z dobrovolného vstupného, bohaté tomboly a občerstvení 
máme na táboře postupně zajištěné potřebné základní věci 
jako např. teplou vodu pro děti, nová okna, která byla 
v kritickém stavu, desítky metrů zpevněných cestiček pro lepší 
pohyb dětí na vozíčku, opravené chatky a mnoho dalšího.  
Na Festivalu na zelené louce letos vystoupila kapela Walerie, 
energické uskupení ZUŠ-BAND orchestr Základní umělecké 
školy J. L. Dusíka z Čáslavi, pěvecký sbor ACORD MOTOL, 
již zmíněný Ivan Hlas s Jaroslavem „Olinem“ Nejezchlebou a 
Norbim Kovácsem, naprosto výjimečný muzikant Honza 
Jareš, který v posledních měsících bourá české hitparády a 
v neposlední řadě kapela Vesper.   
Malí návštěvníci ocenili vystoupení s opravdovým klaunem a 
velcí se přidali na jízdu na kole na ruční pohon, které zajistili 
Černí koně, z.s.   

Koho na festivalu rozhodně nešlo přehlédnout a „přeslechnout“ je skvělý moderátor Tomáš Fíla, který se sžil 
s festivalem natolik, že patří k základním stavebním kamenům této každoroční akce na zelené louce.  
Doprovodný program byl opět pestrý - jízda na koni, dílničky pro malé i velké, dekorace keramiky, malování 
na obličej, výroba ručního papíru, květiny z papíru, výroba ptáčků ze dřeva, dekorace textilií, hlavolamy, soutěže, 
galerie řemesel, trampolína, výstava od ZUŠ J. L. Dusíka z Čáslavi. Nechyběla tombola a samozřejmě bohaté 
občerstvení. 
  
Kdo jednou ochutná příchuť Festivalu na zelené louce, tak se nemůže dočkat dalšího ročníku. Zde si totiž i čas 

dává pauzu.  
 
 
 
 
 
 
 



XIII. Benefiční ples 
16. 11. 2019 
Benefiční ples opět otevřel plesovou sezonu. A kdo přišel, určitě nelitoval. Každý odcházel nejen s úsměvem a 
hezkými dárky z tomboly, ale i s pocitem, že pomohl velmi prospěšnému projektu. 
  
Celým plesem prováděl Tomáš Fíla, moderátor Frekvence 1, k tanci i poslechu hrála kapela B - Dance band, 
v průběhu večera vystoupili tanečníci z Jedinečných tanečních, které pořádá Kaňkovské sedlo, dále své umění 
akrobacie předvedly svěřenkyně Jitky Brachovcové z Fit studia JB a závěrem vystoupilo dívčí seskupení B - mine 
s výrazovým tancem. 
  
Celý výtěžek z plesu – vstupné, tombola a pronájem reklamní plochy můžeme díky grantové podpoře Města 
Kutná Hora využít na pořízení speciálního cvičebního zařízení Balance trainer. Ples zvýšil nastřádanou částku 
o krásných 104 000 tisíc korun. Už nám zbývá jen krůček k sesbírání celé částky, která čítá 485 292 Kč. 
  
BALANCE TRAINER tzv. dynamický vertikalizátor je velmi efektivní přístroj, který při pravidelném cvičení 
dokáže aktivovat i zbytkovou svalovou hmotu. Terapie je velmi účinná pro děti s diagnózou dětské mozkové 
obrny. Navíc je cvičení hravé, zábavné a motivující, což je u dětských klientů důležité. Zařízení bude sloužit jako 
samostatná rehabilitace. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generální partner:  
 
 
Hlavní partner:  
 
 
Partneři: Lucie Kutílková, DiS., Ambiente mode Čáslav, ACTIVA, Dopravní značení Kutná Hora, restaurace 
Dačický, Restaurace Přítoky – Šimon Pečenka, MAPES s.r.o., PILC ODPADY s.r.o., Pavel Pešout - Brusírna 
nářadí Kutná Hora, Miroslav Lepeška – fotograf, HEROLD – Radek Herold, Lékárna na Václavském náměstí, 
Střechy Helcl, MAROLD smíšené zboží Červené Janovice 
  
Za propagaci plesu děkujeme médiím: 
Kutnohorské listy, svoboda.info, Kutnohorský deník 
  
Za předprodej vstupenek děkujeme Tylovu divadlu Kutná Hora 
 
 
 
 
 

  



Největší událost roku 2019 
 

Slavnostní otevření Centra denních služeb 
26. 9. 2019 
Den 26. září se určitě zapíše do kroniky Cesty životem bez bariér tučným písmem. Byl to den, kdy proběhlo 
slavnostní otevření nového objektu Centra denních služeb. Velikým překvapením pro nás bylo množství lidí, 
kteří se zavítali podívat na naši "vilu", která nabídne hned několik služeb. Jedná se zejména o rehabilitační 
centrum, které zahrnuje ambulantní rehabilitaci, pohybovou terapii Therasuit, terapie na přístrojích (např. 
motomed), terapie se zpětnou vazbou (homebalance, sunball) a další podpůrné rehabilitační metody. Dále 
v objektu bude poskytována odlehčovací služba. Kapacita služby je 2 - 3 děti podle závažnosti handicapu. 
V přízemí vily se nachází komunitní centrum, kde se budeme snažit nabídnout pestrou škálu volnočasových 
aktivit nejen pro děti, mládež a mladé dospělé s handicapem a pečující osoby, ale také pro širokou veřejnost. 
  
Program slavnostního dne byl pestrý. Zahájil ho Honza Hudec se svým dřevěným divadélkem a pohádkou 
princezna na hrášku, dále následovalo vystoupení pěveckého sboru Palášek pod vedením Jiřinky Vlasákové, 
přestřižení pásky se ujalo devět lidí - starosta Města Kutná Hora pan Viktora, starosta Obce Paběnice pan 
Kunášek, oba měli velmi hezký proslov a popřáli našemu Centru hodně spokojených dětí a neutuchající nadšení 
všem zaměstnancům a dobrovolníkům. Dále k přestřižení pásky přistoupil pan Malina jako zástupce firmy 
Metalcom, a.s.. Firma je naším TOP sponzorem z řad právnických osob. Pan Heinik zastupoval dárce z řad 
fyzických osob, Lída Vlková přijala stříhání pásky jako zástupce dobrovolníků, kteří s námi jezdí na pobyty a 
jsou ochotni vždy pomoci. Nesměl chybět Vojta, jeden z našich prvních plavců. Nesmím zapomenout na dva 
velmi důležité pány, díky nimž máme právě tento objekt. Jsou to Pavel Mojžíš a Pavel Ladra. Moc si vážím toho, 
že všichni pozvání přijali. K symbolickému přípitku se přidali Martínek s Domčou, kteří zazpívali dvě písničky 
ze svého širokého repertoáru. Program pokračoval promítáním dokumentu o Cestě životem bez bariér, který byl 
natočen k 10.výročí založení Cesty životem bez bariér, z.s. Krásným závěrem dne byla pohádka divadélka Kůzle 
a folkový recitál Františka Pokorného.  
  
V průběhu celého odpoledne si návštěvníci mohli prohlédnout Centrum, kde si mohli vyzkoušet interaktivní 
pomůcky, jako je homebalance, sunball, počítač ovládaný očima nebo také motomed. Mohli vidět společenskou 
místnost i cvičnou kuchyň. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rekonstrukci podpořili:

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Obec Paběnice, Mgr. Vít Šnajdr, Obec Chotusice, Městys Plaňany, Comfero s.r.o., Obec 
Petrovice I., Obec Hraběšín, Obec Vlačice, Obec Chotusice, Obec Úmonín a spoustu 
dalších hodných dárců 

 
 
 
Pohybovou terapii Therasuit v roce 2019 podpořili: 
 
 
 

 
 
 
 
 
Odlehčovací službu v roce 2019 podpořili: 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Individuální podpora v roce 2019 
 
 Od roku 2011 podporujeme děti a jejich rodiny pomocí příspěvku na kompenzační, rehabilitační a 
vzdělávací pomůcky. V roce 2019 dostali příspěvek Luky, Martínek a Domča na asistenci. Mates na dopravu 
do školy. Honzík na cyklovozík. 
 
 

 
DĚKUJEME VŠEM HODNÝM LIDEM, KTEŘÍ V ROCE 2019 PODPOŘILI NAŠE AKTIVITY 

A ZPESTŘILI TAK ŽIVOT HANDICAPOVANÝM DĚTEM 
 



Plán projektů a akcí na rok 2020 
 
Rok 2020 měl být hlavně rokem rozvoje aktivit v denním centru a jeho vybavování. Bohužel již teď víme, že 
pandemie zásadně ovlivní naší činnost a rozjezd bude pozvolný, jistě nebude možné uskutečnit aktivity v plném 
rozsahu, některé jsou zrušeny úplně.  
 
 
 
 

 
 

 
Finanční zpráva 
 
Čekáme na audit účetnictví 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Rozvaha podle Přílohy č. 1 

                    
Název, sídlo a právní forma 

vyhlášky č. 504/2002 Sb. 
     

ROZVAHA 
 

účetní jednotky 
          

ve zkráceném rozsahu 
 

Cesta životem bez bariér, 
z.s.                          
Paběnice 75 

  
          

ke dni 31.12.2019 
 

Paběnice 
   

          
( v celých tisících Kč ) 

 
285 
43 

    

              
        

             
             

            
            

Účetní jednotka doručí: 
        

  IČO   
            

1 x příslušnému fin. orgánu 
       

            
            

             
  27044700   

            

              
        

             

                                                              
                                      číslo Stav k prvnímu dni Stav k posled. 

dni účetního 
období 

Označení   AKTIVA   
  

    
   

    
 

  

                                      řádku účetního období       
a   b c 1 2 

A.   Dlouhodobý majetek 
celkem 

Součet A.I. až A.IV. 1 8 135   13 629     

A. I.   Dlouhodobý nehmotný majetek celkem           2                 
A. II.   Dlouhodobý hmotný majetek celkem             3 9 759   15 425     
A. III.   Dlouhodobý finanční majetek celkem             4                 
A. IV.   Oprávky k dlouhodobému majetku celkem           5 -1 624   -1 796     
B.   Krátkodobý majetek 

celkem 
Součet B.I. až B.IV. 6 10 635   12 961     

B. I.   Zásoby celkem                         7                 
B. II.   Pohledávky celkem                       8 677   5 304     
B. III.   Krátkodobý finanční majetek celkem             9 9 958   7 626     
B. IV.   Jiná aktiva celkem                       10           31     
      Aktiva celkem Součet A. až B. 11 18 770   26 590     
                                                              
                                      číslo Stav k prvnímu dni Stav k posled. 

dni účetního 
období 

Označení   PASIVA   
  

    
   

    
 

  

                                      řádku účetního období       
a   b c 3 4 

A.   Vlastní zdroje celkem Součet A.I. až A.II. 12 18 647   26 337     
A. I.   Jmění celkem                         13 18 614   26 277     
A. II.   Výsledek hospodaření celkem                 14 33   60     
B.   Cizí zdroje celkem Součet B.I. až B.IV. 15 123   253     
B. I.   Rezervy celkem                       16                 
B. II.   Dlouhodobé závazky celkem                 17                 
B. III.   Krátkodobé závazky celkem                 18 88   182     
B. IV.   Jiná pasiva celkem                       19 35   71     
      Pasiva celkem Součet A. až B. 20 18 770   26 590     
                                                              
                                                              
  Sestaveno dne: 

 
28.04.2020 

     
    Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky 

 
  

  
             

    nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní 
jednotkou 

 
  

                                                              
  Právní forma účetní jednotky           Předmět 

podnikání 
              Pozn.:             

  
         

    
 

Služby pro osoby s 
handicapem 

 
    

        
  

                                                              
                                                                                             

 
 
 



 
 
Výkaz zisku a ztráty 

                       

podle Přílohy č. 2 
    

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
       

vyhlášky č. 504/2002 Sb 
                      

       
ve zkráceném rozsahu 

       

                          
       

ke dni 31.12.2019 
 

Název a sídlo účetní jednotky 
 

       
( v celých tisících Kč ) 

       
                    

Cesta životem bez bariér, 
z.s.            

      
            

          
          

     
Paběnice 
75 

   

Účetní jednotka doručí: 
      

  IČO   
     

Paběnice 
   

1 x příslušnému finančnímu orgánu 
    

          
     

285 43 
   

          
  27044700   

           

                                                    
                                Činnosti 
Označení TEXT Číslo Hlavní Hospodářská Celkem 
      

           
  řádku                     

                                5 6 7 
A. Náklady                         1                     
                                                    
A. I. Spotřebované nákupy a nakupované služby         2 1 398         1 398   
A. II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace         3                     
A. III. Osobní náklady                     4 1 148         1 148   
A. IV.  Daně a poplatky                     5 2         2   
A. V. Ostatní náklady                     6 22         22   
A. VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek     7 74         74   
                                                    
A. VII. Poskytnuté příspěvky                   8                     
A. VIII. Daň z příjmů                       9                     
    Náklady celkem       Součet A.I. až A.VIII.   10 2 644         2 644   
                                                    
B. Výnosy                         11                     
                                                    
B. I. Provozní dotace                     12 452         452   
B. II. Přijaté příspěvky                     13 1 374         1 374   
B. III. Tržby za vlastní výkony a za zboží               14 528   60   588   
B. IV. Ostatní výnosy                     15 290         290   
B. V. Tržby z prodeje majetku                   16                     
    Výnosy celkem       Součet B.I. až B.V.   17 2 644   60   2 704   
                                                    
C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř. 17 - (ř. 10 - ř.9)   18           60   60   
                                                    
D. Výsledek hospodaření po zdanění ř. 18 - ř. 9   19           60   60   
                                                    
                                                    
                                                    
  Sestaveno dne:   28.04.2020             Podpisový záznam statutárního orgánu účetní 

jednotky 
      

  
          

  nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou   
                                                    
  Právní forma účetní jednotky         Předmět 

podnikání 
            Pozn.:             

  
      

    
 

Služby pro osoby s 
handicapem 

    
       

  

                                                    

 
 
 
 
 


