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S deseti studenty se nám během několika projektových schůzek 

podařilo připravit dvoudenní putování po západních Čechách pro pět 
vozíčkářů. 

S takovým týmem, jaký jsem měla k dispozici já, to bylo až směšně 
snadné.

Dominik Weinhold a Bětka Kobrlová sehnali sponzory, kteří nám 
celou akci zafinancovali. České velkopřevorství vojenského a špitálního 
řádu svatého Lazara Jeruzalémského, zastoupené  velkopřevorem J. E. 

Janem hrabětem Dobrzenským z Dobrzenicz darovalo 8000 korun, firma 
Gefos a.s., zastoupená svým místopředsedou Filipem Kobrlem, nám 

přispěla 4000 korunami.  

Maruška Mecová a Lída Böhmová daly dohromady seznam 
potravin, které bylo třeba nakoupit, abychom během cesty netrpěli 

hladem a žízní. Většina lidí napekla něco sladkého ke snídani. Raději 
nebudu jmenovat, protože si nepamatuji všechny, kdo pekli. Vím však 

zcela určitě, že já, Dominik a Petr 
Kadera (řidič výpravy) jsme neupekli 

nic:-) 

Adéla Trněná se snažila domluvit 
prohlídku sklárny v Heřmanově Huti, 

odkud jsme na dvoudenní pochod 
vyráželi, což se jí přes vynaložené úsilí 

z technických důvodů nepodařilo. Ale podařilo se jí okouzlit 
Lauru Bobůrkovou tvrzením, že se chystá studovat medicínu a 

stát se psychiatričkou. 

Dominik objednal večeři v jedné z kladrubských restaurací, 
kde bylo skvělé i to, že vegetariánům mezi bezmasými jídly 

nenabízeli „smažený sýr se šunkou.“



Žofka Nedbalová domluvila 
ubytování na Základní škole v 

Kladrubech. Spali jsme v tělocvičně 
na zánovních žíněnkách a pan 

zástupce i pan školník se k nám 
chovali jako k váženým hostům, kteří 

za ten nocleh platili zlatem. Ve 
skutečnosti jsme neplatili nic, zato 

jsme panu školníkovi spálili spoustu 
dřeva, když jsme si na jeho zahradě 
udělali táborák a pěli jsem mu pod 

okny folkové písně.  

Dominika Žáková objednala na 
čtvrteční dopoledne bezbariérovou 

prohlídku kladrubského kláštera, takže 
jsme mohli obdivovat Santiniho 

architekturu i zevnitř. 

Anežka Fojtíková rezervovala 
místa v malém pivovaru ve Stříbře, 

kde, jak jsme se přesvědčili, vaří 
výborně nejen zlatý mok, ale i jiná 

jídla:-) 

Jana Marková dělala naší 
výpravě uměleckého fotografa a 

slíbila, že udělá webovou prezentaci našeho projektu, abychom se mohli puťákem chlubit. S tím by 
ji měla pomoci Marie Andresková, která se bohužel samotného putování nakonec nemohla 

zúčastnit. 

Všichni členové výpravy dokázali s úsměvem tlačit vozík do kopce a brzdit jej z kopce, vypořádat 
se nástrahami bariérových! záchodů pro vozíčkáře,  připravit exkluzivní piknik na louce „U Pěti 
koní a třech kačerů“, navigovat lépe 
než já (jednooký mezi slepými...), hrát 
pexeso i Prší, vstávat v noci a nespat 
přes den...

No a já? Já jsem domluvila slunečné 
počasí a fungovala coby dokumentární 
fotograf. 

Děkuji sponzorům, že se nebáli a 
darovali nám cihly, ze kterých jsme my 
mohli postavit dům. 

Děkuji studentům, že se nebáli, jeli a 
ukázali mi, že existují i jiné cesty. 

Děkuji Petrovi, že se mnou a mými 
nápady neztrácí trpělivost.

Děkuji vozíčkářům Áje, Járovi, Lauře, 
Marušce a Saše,  že měli odvahu 
vyrazit s námi a že nám celé dva dny byli příjemnými společníky.  



TRASA
1. DEN (10 Km)

HEŘMANOVA HUŤ – Lhota  u 
Stříbra – Žďár – Pozorka – Kladruby 
Klášter - KLADRUBY (večeře, nocleh 
v ZŠ)

2. DEN (8 Km)
KLADRUBY - Kladruby Klášter (prohlídka benediktinského 

kláštera)  - Kladruby - STŘÍBRO (pozdní oběd, procházka městem, 
odjezd domů) 

SPONZOŘI

http://www.gefos.cz/

http://www.oslj.cz/
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