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Přidej se ke skupině mladých lidí a po-
moz těm, kteří neměli v životě tolik štěstí 
jako ty. Moderní cestovní kancelář z Opa-
vy zaměřuje své projekty na mladé lidi, 
kteří se mohou zúčastnit originálních 
tematických zájezdů. Letní pohodu si užijí 
u moře na stylové oslavě maturit nebo 
ocení sportovní adrenalinový výlet či 
brouzdání po metropolích. V zimě zase vy-
razí s partou na pořádnou lyžovačku a na 
snowboard.  

Cestovka však také myslí na mládež     
s handicapem, pro kterou není až tak 
lehké cestovat samostatně. 

Asistenty jsou klienti 

 
Na víkendovém pobytu  

Většinou prvním problémem na zájez-
dech dětí s postižením je věkový rozdíl, 
který vytváří bariéru mezi dětmi a jejich 
asistenty. A pak také nákladnost většiny 
zájezdů, kdy děti s handicapem neplatí 
jenom za sebe, ale většinou také za svého 
asistenta. A právě proto vznikl projekt 
Joy  Ride. Na neziskových zájezdech 
LAYNO Tour tak dělají asistenty mladí 
lidé z řad klientů cestovky. Ti navíc platí 
dobrovolnou cenu, takže se tím snižují 
náklady pro děti.  

Projekt Joy Ride se nevěnuje pouze 
zájezdům, ale i sportovním a kulturním 
aktivitám, které pomáhají spojovat posti-
žené děti s jejich vrstevníky. 

Bezbariérový srub Březiny 
Ve spolupráci LAYNO Tour se Zá-

kladní školou pro tělesně postižené na 
ulici Dostojevského v Opavě a Klubem 
Eliška (klub přátel postižených dětí) pro-
běhl začátkem května víkendový pobyt        
v areálu Dětského bezbariérového cent-
ra Březiny (DBCB) v Kateřinicích v okre-
se Vsetín. Útulný bezbariérový dřevěný 

srub netradičního architektonického vzhle-
du je zasazený do krásné přírody. 

Před budovou je vydlážděný prostor        
s bezbariérovým ohništěm, vedle budovy 
se rozkládá louka, kde se může stanovat 
nebo sportovat. K centru vede asfaltová 
komunikace a k dispozici je vlastní par-
koviště. Asi 200 m od hlavního vstupu se 
nachází hasičská nádrž, v létě vhodná pro 
vodní radovánky v letním období či brus-
lení v zimě. 

Budova je ze všech stran obklopena 
lesy a valašskými kopci. V interiéru je        
k dispozici společenská místnost, která je 
vybavena audiovizuální technikou. 

 
Krb ve společenské místnosti 

Dominantou srubu je krb se středovým 
sloupem, kde je možné připravovat pokr-
my na roštu. Prostor je velmi variabilní        
a nabízí možnost přizpůsobit nábytkovou 
dispozici vlastním potřebám. 

Dále je zde kompletně vybavená počí-
tačová místnost s kvalitním softwarem, 
připojením na internet, tiskárnami, kopír-
kou, skenerem, ale i elektronické šipky     
a stolní fotbálek. V objektu se také nachá-
zí plně vybavená kuchyň a sociální zaří-
zení přizpůsobené pro lidi s postižením. 

 
Srub je unikátní 

Jak být dobrým „cestovním 
asistentem“? 

Na výlet se jelo nízkopodlažním auto- 
busem přizpůsobeným pro vozíčkáře, 
popř. vlastními vozidly. Zájezd byl orga-
nizován pro 15–25 dětí a stejný počet 
asistentů. Vhodný kandidát na práci „ces-
tovního asistenta“ je člověk, který nejlépe 
disponuje vybavením či schopnostmi, 
které dětem maximálně zpříjemní celý 
výlet. Ať jde o hudební nástroje, sportov-
ní vybavení, čtyřkolky, nafukovací lodě, 
hry, foto a video techniku... Prostě cokoli, 
co mladé zabaví. Samozřejmě také musí 
být dětem neustále nablízku – pomáhat 
jim při jídle, hygieně, přemísťování atd.  

V LAYNO Tour mají mladí lidé vel-
kou touhu pomáhat. A to je moc dobře! 

Kontakt a další informace: LAYNO 
Tour s.r.o., Mánesova 310/8, 746 01 Opa-
va, tel.: 723 203 435, 607 143 797, in-
fo@laynotour.cz, http://laynotour.cz/. 

Zdroj: http://laynotour.cz,  
www.breziny.cz 
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Projekt Joy Ride pomáhá cestovat 
i dětem s postižením 

LAYNO Tour: moderní cestovka z Opavy 




