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Představení nové 
plošiny provázela 

třídní hymna 
 

 

V kadaňské základní škole Na Podlesí 
zpřístupňují vozíčkářům prostory už od 
roku 2002, kdy sem nastoupila první 
handicapovaná dívka. Škola zakoupila 
jednu plošinu, aby se žačka dostala do 
třídy. 

„Do jídelny nebo do odborných uče-
ben ale musela Alice zdolávat schody 
plazením nebo s pomocí spolužáků, což 
bylo nedůstojné. Škola se proto rozhodla 
investovat do dalších bezbariérových 
úprav,“ říká ředitel ZŠ Zdeněk Hosman. 

Postupně pak ve školní budově ze se-
dmdesátých let vznikly nájezdové rampy 
ke vchodu u parkoviště, byl upraven pří-
stup na toalety a zřízeny plošiny na scho-
dištích. Tu poslední, za 375 000 korun, 
zde instalovali v říjnu, za pomoci grantu 
ČEZ. 

Slavnostní představení nové plošiny 
doprovázely tóny hymny 2. B. Do této 
třídy „Oveček“ totiž patří i Tomášek 
Vorel, upoutaný od malička na vozík       
v důsledku dětské obrny. Schodišťová 
plošina, umožňující přístup do prvního 
patra školního pavilonu A, mu zajistí 
bezproblémový vstup do školní družiny. 
„Domluvili jsme se s třídní učitelkou, že v 
čase, kdy mají spolužáci tělocvik, může 
Tomášek relaxovat v herně družiny, kde 
je k dispozici i lůžko,“ říká Tomáškova 
maminka Petra. 

Její syn však nebude jediný, kdo plo-
šinu využije. Páťák Vašek Malhaus sice 
není na vozíku, ale má velmi sníženou 
pohyblivost. Do družiny chodí pravidelně, 
a proto i jemu plošina hodně pomůže. 
Kromě toho se tak základní škola Na 
Podlesí stala první kompletně bezbariéro-
vou v Kadani. 

(di) 
Foto: ZŠ na Podlesí 

 
Tomášek poprvé na schodišťové plošině 

 

Nová bezbariérová  
stezka  

ve Vizovicích 
 

 

Klub českých turistů slavnostně          
v září otevřel další ze svých bezbariéro-
vých tras. Tentokrát ve Vizovicích. 
Trasa je dlouhá 5,5 km a celková délka 
s propojkami je něco málo přes 7 km 
při převýšení 124 m. „Vizovická černá“ 
je jako první vozíčkářská trasa v ČR 
vybavena také „tagglisty“ (cedulky 
s kódy) a tak někteří vozíčkáři s chyt-
rými telefony využili tuto vymoženost   
k získání informací vsedě. 

 
Trasa vede nejbližším okolím Vizovic 

a je osazena lavičkami a mapovými tabu-
lemi, které návštěvníky seznámí s přírod-
ními zajímavostmi a krásami Vizovicka. 
Vydat by se na ni měli spíše fyzicky zdat-
ní jedinci v doprovodu asistentů nebo 
osoby využívající terénní elektrické 
vozíčky. Stezka vede převážně po míst-
ních komunikacích s asfaltovým povr-
chem, kde je minimální silniční provoz. 

Na stezku se dostanete například u že-
lezniční stanice Vizovice, nebo u autobu-
sové zastávky Vizovice-náměstí. 

Projekt Klubu českých turistů „Tu-
ristika pro všechny“ tak úspěšně pokra-
čuje. Od jeho zahájení v roce 2008 již 
byly zpřístupněny tyto trasy: 
• 2009 – první trasa v Mariánském údolí 
na okraji Brna, 
• 2010 – dvě trasy v okolí Lutové u Jin-
dřichova Hradce, 
• 2011 – jaro: trasa kolem Boleveckého 
rybníka v Plzni, podzim: dvě trasy 
v Hradci Králové, 
• 2012 – v červnu trasa v Praze 5 v oko-
lí metra Hůrka a Lužiny. 

Kontakt a další informace: Klub 
českých turistů, Revoluční 1056/8a, 
110 05 Praha 1, poštovní adresa: PO BOX 
37, 110 05 Praha 1, tel.: 251 610 181, 
kct@kct.cz, www.kct.cz. 

(hk) 

Den zvířat 
v hodonínské zoo 

 
 

Počasí jako na objednávku, bohatý 
program a patnáct set dětí i dospělých 
– to byl Den zvířat v hodonínské zoo, 
kombinovaný se Dnem zdraví. Velkým 
zážitkem zde mimo jiné byly ukázky 
výcviku a dovedností asistenčních psů,   
s nimiž do zoo přijeli manželé Bendovi 
z brněnské Ligy vozíčkářů. 

„Cvičíme psy pro všechna postižení     
a onemocnění, kromě zrakových. U naše-
ho stánku mohli zájemci komunikovat se 
psy, diskutovat o jejich výchově i výcviku 
a ti nejodvážnější si vyzkoušeli, jaké to je, 
když člověk sedí na vozíku a s něčím mu 
pomáhá pes,“ říká Ivan Benda, majitel 
zlatých retrívrů, dvouleté fenky Ebi a osmi-
letého Indyho. Přinést ovladač, klíče nebo 
pomoct se svlékáním oblečení – to pro ně 
není žádný problém. 

Na dětské i dospělé návštěvníky také 
čekaly soutěže se zvířecí tematikou, po-
znávací aktivity nebo třeba i měření tlaku 
a tuku. K dispozici byla poradna Ligy 
vozíčkářů, zájemci si mohli vyzkoušet 
aspoň na chvíli život na vozíku. Hodně 
živo bylo rovněž u poradny ratíškovické-
ho mykologa Václava Koplíka, který 
připravil bohatou výstavku hub, často           
i s velmi vzácnými exempláři.  

„Mezinárodní den zvířat se slaví čtvr-
tého října na počest Svatého Františka       
z Assisi, který byl patronem a ochráncem 
zvířat. Naše zoo se k této akci připojila již 
po šesté,“ sdělila mluvčí hodonínské 
Zoologické zahrady Bohuna Mikulicová. 
„V pestrém programu se představil také 
Lamaklub a naši chovatelé s ukázkou 
výcviku lam krotkých.“ 

Kromě brněnské Ligy vozíčkářů se na 
celé akci podílelo mimo jiné Centrum pro 
rodinu a sociální péči Hodonín. 

(di) 
Foto: www deník.cz 

 

 
Sundat čepici je pro asistenčního psa 
hračka, zvládne totiž i náročnější úkony 


