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Městečko Portorož, což v překladu 
znamená „Přístav růží“, je dnes nejmo-
dernější přímořské letovisko ve Slovin-
sku. Leží nad Istrií v Terstském zálivu     
a dříve bylo součástí slavné Benátské 
republiky. Proto je celá oblast stále dvoj-
jazyčná, hovoří se zde slovinsky i italsky. 

Dnes je Portorož největším a nejlépe 
vybaveným slovinským letoviskem s kli-
matickými lázněmi. Město nenabízí jen 
krásné památky evokující skvostné benát-
ské stavby, ale také možnosti zábavy na 
každý den. Vyhlášené jsou místní pláže, 
které jsou na rozdíl od zbytku slovinského 
skalnatého pobřeží písečné a mají pozvol-
ný vstup do moře. Pláže kromě koupání 
vybízejí i k různým sportovním aktivitám. 

Ve městě je také výborný aquapark Lagu-
na Bernardin. 

Zcela bezbariérové ubytování  
V Domě paraplegiků ve slovinském 

letovisku Pacug u Portorože nabízí mož-
nost individuální dovolené u Jadranského 
moře v termínu od 24. července do 31. 
srpna. Zcela bezbariérový moderní hotel 
je situovaný v severní části Piranského 
poloostrova. Rozloha celého pozemku je 
6 150 m². Nabídka zahrnuje plnou penzi, 
sedm klimatizovaných dvoupokojů s kou-
pelnou, TV a lednicí. 

K dispozici je jeden pokoj s manžel-

skou postelí, elektrickou postelí s hraz-
dou, TV, lednicí a koupelnou. A jeden 
klimatizovaný pokoj s dvěma patrovými 
postelemi a koupelnou. V areálu je pla-
vecký bazén s mořskou vodou a zvedá-
kem, podzemní parkoviště, terasa, hřiš- 
tě na basketbal, badminton, stolní tenis 
apod. 

Na pobřeží u sousedního města Izola, 
kde je sídlo organizace muskulárních 
dystrofiků, je přístupná pláž s betono-
vým nájezdem a bazénem k užití i pro 
ostatní návštěvníky. 

Zájemci o rezervaci, propagační mate-
riály a ceník mohou psát na e-mail:  
vozejkov@czepa.cz.

Nenechte si ujít dovolenou ve Slovinsku 
Dům paraplegiků v Pacugu u Portorože nabízí bezbariérové ubytování 

Město Portorož 

Bezbariérový pokoj 

 
Pobřeží se pyšní moderními hotelovými 
komplexy 

Bazén se zvedákem 
Foto: www.vozejkmap.cz
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Přístupná pláž s betonovým nájezdem na 
pobřeží u sousedního města Izola 

Foto: www.vozejkmap.cz 
 

Adresa: Dom paraplegikov, središče 
zdravja in počitnic, d.o.o., Pacug 10, 
6320 Portorož, www.domparaplegikov.si. 

K tomu doplňuje Hana Sixtová            
z CZEPA: „Dom paraplegikov je situován 
na stráni/kopci nad městečkem Portorož – 
autem na pobřeží je to cca 10 minut. Na 
pobřeží sousedního městečka Isola je 
betonová „promenáda“, v její zadní části 
je přístup na pláž po pozvolném nájezdu; 
ve stejném místě je betonový nájezd do 
moře i kruhový bazén (vystavěla ho míst-
ní organizace zdravotně postižených). Ve 
městě je dostupné bezbariérové WC, do-
plňující fotografie jsme umístili na síť 
VozejkMap: http://www.vozejkmap.cz/zv 
eza-paraplegikov-slovenie-7318/.“ 

Nedaleko Pacugu leží rybářské měs-
tečko Piran s pevností, starobylými ulič-
kami a krásnými výhledy na moře… 

Chráněná krajinná oblast 
Strunjan 

Mezi městy Piran a Izola se rozkládá 
chráněná přírodní oblast Strunjan, kterou 
tvoří několik kilometrů dlouhý nedotčený 
pás útesu. Najdete tady vzácné druhy 
fauny i flóry, místo je důležité s hlediska 
geologického, petrografického a geo-
morfologického. Přírodní rezervace Strun-
jan skrývá obrovské biotické rozmanitosti 
a představuje nejdelší nepřerušenou část 
přírodního pobřeží v zálivu Terstu. 

 
(hk) 

Očima  
Moniky Henčlové 

Třeba důkaz Boží existence 
Myslela jsem si, že mám těžké posti-

žení, když nehýbu nohama ani rukama. 
Všechno ale bude asi trochu jinak. Moje 
nejlepší kamarádka je vysoká, štíhlá, 
dlouhovlasá a krásná mladá žena. Má 
zaměstnání, milujícího partnera a navíc 
chuť ještě studovat na vysoké škole. 

Pak se to stalo. Totálně opilá kráska si 
podřezala artérií na noze. Proč? V blázin-
ci řekla lékaři, že je pro ni tento svět moc 
složitý, že ho nechápe, že z toho má de-
prese… 

Vysvětlíte mi někdo, co se stalo? Proč 
mladá a vcelku úspěšná mladá žena na-
jednou neví, co se životem a jak si ho 
zorganizovat? 

Možná jsem přišla na důvod. Spousta 
lidí od rána do noci maká, plní své úkoly, 
plánuje další aktivity, ale nikdo nemá ani 
minutu čas pro sebe. Spousta lidí se snaží 
zapálit si večer svíčku a pustit si do ouška 
příjemnou hudbu… nikdo ale neodpočívá 
a i v této atmosféře myslí na své úkoly, co 
ještě musí udělat a stihnout. 

Vážně ale stačí minutka – přepnout 
svou mysl do příjemného a hlavně bez-
pečného prostředí sebe sama a jen tak se 
nechat unášet. Možná je právě toto důka-
zem Boží existence. V té chvíli vás totiž 
vážně nic neohrožuje a i pro dospělého 
člověka je příjemná představa něčí měkké 
a hřejivé náruče… 

Měřím bez deseti centimetrů dva met-
ry a neumím si představit toho Herkula, 
který by mě nosil v náručí a houpal. 
Umím si ale představit Boží náruč, která 
fakt neřeší moji váhu. 

Mám děsný strach o svoji kamarádku, 
neumím jí pomoci, třeba ale svou radou 
pomohu jiným. Odpočívat rozhodně ne-
znamená flákat se v posteli… 

 

 Pohled na západní výběžek Piranského poloostrova nalevo od Portorože 




