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Kdo jsme 

Jsme skupina lidí, která se od roku 2013 aktivně účastní sportovních aktivit s cílem 

pomáhat integraci handicapovaných nebo jinak zdravotně znevýhodněných osob do 

běžné společnosti. Chceme dát najevo lidem, zdravým i postiženým, že handicap nebo 

vážná nemoc není překážkou pro mnoho aktivit. Chceme reálně a hmatatelně 

podporovat konkrétní lidi a ukázat jim i okolí, že záleží na nich samotných, jak svůj 

život uchopí a jak ho nadále budou žít v nových podmínkách. 

Až do konce roku 2016 jsme svoji činnost vykonávali jako zájmová skupina lidí bez 

právního zastřešení. V roce 2017 jsme se rozhodli své aktivity rozšířit a nadále již 

fungujeme jako spolek s názvem K4 cyklo tým z.s. 

Jádro našeho seskupení je tvořeno třemi členy. K tomu nás podporuje a pomáhá nám 

stále se rozrůstající skupina dalších dobrovolníků všech věkových kategorií. 

 

 

         

 

 

 

                     Mgr. Radoslav Kvaček            Hanka Hájková 

                      

 

 

 

 

 

        Irena Vanišová  

Naše činnost 

V rámci svých aktivit se věnujeme především: 

• účastníme se závodů s cílem podpořit postižené a nemocné lidi ve sportování 

• pořádání seminářů, přednášek a besed  

• spolupracujeme s nadacemi, nadačními fondy, dalšími spolky, komerčními 

subjekty a fyzickými osobami, kteří se věnují podpoře zdravotně a jinak 

společensky znevýhodněných občanů na národní i mezinárodní úrovni 

• zprostředkování darů pro konkrétní handicapované nebo nemocné lidi 

• shánění finančních prostředků na pořízení sportovních potřeb, rehabilitačních 

pomůcek pro handicapované 

• účast na dalších integračních programech pro zdravotně znevýhodněné osoby 

 



V roce 2017 jsme se zapojili 

 
LEDEN                                                                                                                                                                       .                       

 

• Novoroční cyklo vyjížďka– zahájení tréninku na letošní ročník Handy Cyklo Maratonu 
trasa vedená zasněženou krajinou v okolí Prahy 

 

 
ÚNOR                                                                                                                                                                       .                       

 

• LIV Bike seminář – naše členka Irča se na základě upozornění oblíbeného cyklo 
serveru Dámy na kole zúčastnila akce s názvem LIV Bike seminář pro holky. V 
prodejně Giant Store Praha na Brumlovce se sešlo 10 žen a dívek, které byly lačné po  

https://www.damynakole.cz/2017/01/techniky-se-nebojime-ohlednuti-za-liv-bike-seminarem/
http://www.giantstorepraha.cz/


informacích, jak si poradit s kolem v případě nenadálého problému v terénu a jak si 
kolo po jízdě ošetřit. Na semináři si Irča vyzkoušela, jak si vyměnit duši v případě 
defektu, jak provizorně spravit řetěz a spousta dalších zajímavých věcí. Bude se hodit 
při našich akcích na kolech. 
 

BŔEZEN                                                                                                                                                                       .                       
 

• Přednáška v centru PROINTEPO – Hradec Králové. Jednou z našich činností je 
představit společné aktivity našeho týmu a neziskové organizace Cesta za snem širší 
veřejnosti v našem okolí. Náš tým v zastoupení Radka Kvačka se vydal s Heřmanem 
Volfem na přednášku do centra PROINTEPO. Jedná se o školku, školu a centrum pro 
trávení volného času – vše soustředěné v jednom místě. Věnují se tu dětem a mladým 
lidem s tělesným a kombinovaným postižením nebo zdravotním oslabením ve věku od 
2 – 26 let. S dětmi jsme si povídali o tom, že usednutím člověka na vozíček jeho život 
nekončí. 

 

 
 

• ČEZ handy kvadriatlon – v Bedřichově jsme se zapojili do lyžařských závodů 
určených pro smíšené dvojice zdravých a handicapovaných lidí. Akce pořádala Cesta 
za snem pod patronací Nadace ČEZ. Na akci se sešlo téměř 100 účastníků. Její hlavní 
podstatou je propojovat svět zdravých lidí a lidí s handicapem. Není nutné tyto světy 
separovat, naopak, handicapovaní touží po rovném zacházení a přátelství se zdravými 
kamarády. 
 

 



• Leoš Čapek mediální hvězdou – náš patron Leoš, pro kterého jsme pořádali finanční 
sbírku na handbike, se stal mediální hvězdou časopisu „Dobré zprávy“ neziskové 
organizace Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové. V nadaci pomohli Leošovi 
v prosinci 2016 sbírkou v projektu Sport pro charitu nashromáždit poslední chybějící 
penízky na nový a krásný handbike, do kterého si Leoš už brzo sedne a projede se v 
něm v okolí Býště. 

 

 
 

• Vernisáž výstavy Sport je pro všechny – V úterý 21. března jsme vyrazili na vernisáž 
výstavy fotografií, která veřejnosti představuje několikaleté aktivity pořádané 
organizací Cesta za snem. Tedy aktivit, kterých se účastníme i my. Ve výloze Galerie 
Skleňák na Náměstí Svobody 1 na Praze 6 byly k vidění až do 11. dubna snímky nejen 
naší fotografky Ireny, ale také dalších umělců, kteří kdy spojili své kroky s touto 
organizací. 

http://www.vdv.cz/
http://www.vdv.cz/projekty/sport-pro-charitu/


Motto výstavy bylo více než srozumitelné snad každému kolemjdoucímu, který se u 
fotografií zastavil. Aktivně sportovat mohou všichni bez rozdílu handicapů. Stačí mít 
chuť, nadšení a odhodlání! Vernisáže se zúčastnili a slovem výstavu okomentovali i 
starosta Prahy 6 Ondřej Kolář a paralympijský cyklista Jiří Ježek, který na Praze 6 
bydlí. 

 

DUBEN                                                                                                                                                                       .      

• Veletrh FOR BIKES – Začátkem měsíce vyrazily Anička a Irča na největší domácí 
cyklistický veletrh – For Bikes. Sympatické bylo, že hodně prostoru na veletrhu se 
dostalo bezpečnosti jízdy. Našly jsme tu vystavovatele propagující nejen bezpečnostní 
prvky, ale také nabízející besedy pro všechny věkové kategorie cyklistů včetně 
praktických ukázek, jak je cyklista vidět na silnici za zhoršených světelných podmínek. 

 



• NGO Market –V polovině dubna jsme ve složení Dáša, Radek a Irča vyrazili sbírat 
další cenné zkušenosti pro naši práci do pražského Fóra Karlín na veletrh neziskových 
organizací – NGO Market. Zatím co pro nás byla taková akce novinkou, 
celorepublikově je tento veletrh již známou a osvědčenou platformou, kde mohou 
neziskovky z libovolného oboru lidské činnosti představit svá počínání a svou motivaci 

k práci. Organizátor NGO Marketu – Forum 2000 – letos pořádal již 18. ročník veletrhu. 
 
Celkem se nás na výstavní ploše sešlo více než 500 zástupců z 220 vystavujících 
organizací z celé ČR. Do Karlína zavítalo během dne více než 1500 návštěvníků z řad 
široké veřejnosti. Součástí programu bylo také 40 odborných přednášek a workshopů 
a na jedné z nich jsme měli možnost slyšet i přednášku Tomíka Pchálka o tom, jak 
netradičně pojmout PR neziskové organizace. 
 

 
 

• Přednáška na univerzitě v Pardubicích – Ve spolupráci s paní Zdeňkou Šándorovou, 
zástupkyní koordinační skupiny pro práci Komise komunitního plánování sociálních 
služeb ve městě Pardubice jsme uspořádali přednášku pro studenty pardubické 
univerzity. Cílem komunitního plánování je nastavit síť sociálních služeb v Pardubicích 
tak, aby co nejlépe odpovídala potřebám a specifikům daného regionu co do nabídky 



poskytovaných služeb, jejich dostupnosti a kvality. V přítomnosti přibližně třiceti 
studentů se Radek mohl na půdě univerzity vášnivě a ze srdce rozpovídat o tom, co 
ho přivedlo na cestu pomoci potřebným. 

 
 
 

• Burza Filantropie – Pardubice V rámci fundraisingu a pátrání po možnostech, jak 
finančně podpořit aktivity naší organizace, jsme na sklonku loňského roku narazili na 
webovou stránku Burza filantropie, kterou provozuje KOalice NEvládek Pardubicka – 
KONEP. 
 
Zjistili jsme, že Burza filantropie je skvělý transparentní nástroj k podpoře projektů 
neziskových organizací nabízející propojení zástupců podnikatelského sektoru, 
představitelů nezisku a veřejné správy. Jednotlivé neziskovky prezentují svůj projekt a 
ucházejí se o podporu donátorů z řad podnikatelů a veřejné správy. Ti následně mohou 
projekty podpořit finančními a materiálními dary nebo jinou vhodnou formou 
pomoci. Burzy se konají na několika místech Pardubického kraje, donátoři proto mohou 
podpořit neziskové organizace a jejich projekty v regionu, ke kterému mají nejbližší 
vztah. Burzy filantropie jsme se yúčastnili s přihlášeným projektem „Okolo měst napříč 
handicapy 2018“ a umístili jsme se na neuvěřitelném 5. místě. Jsme vděční za možnost 
prezentovat své projekty před širší veřejností s možností získat na ně finanční podporu. 
 

KVĚTEN                                                                                                                                                                       .      

 

• Létání ve větrném tunelu – První květnový pracovní den nás místo cesty do práce 
čekala výprava do větrného tunelu Hurricane Factory v Praze Letňanech. Cesta za 
snem tu organizovala již 3. ročník akce – Lítáme v tom všichni napříč handicapy. A 
příležitost odlepit se od země a zalétat si v proudu vzduchu dostali i naši noví přátelé 
a chráněnci – náš Libor Bohdanecký a Martin Šabata ze spřáteleného Heroes 
Bomberos Slávka Morávka.  
 
Libora i Martina spojuje v mnohém podobná životní cesta. Kluci jsou mnoho let 
profesionální hasiči a oba se v nedávné době vážně zranili při výkonu svého povolání 
tak, že jsou upoutáni na invalidní vozík. A protože se ví, že limity lidského těla nejsou 
dostatečně probádané, neuvěřitelně na sobě makají a dřou – od soumraku do úsvitu a 
zlepšují svoji hybnost rehabilitacemi a cvičením. 
 

http://www.burzafilantropie.cz/
http://www.nevladky.cz/
http://www.nevladky.cz/
https://www.cestazasnem.cz/
https://www.cestazasnem.cz/


Dojem ze samotné létání se těžko popisuje, to musíte zažít. Pro zdravého člověka je 
obrovským zážitkem položit se do proudu vzduchu a nechat své tělo vznášet se 
v prostoru. Pro handicapovaného je zážitek možná ještě silnější. Z výrazů v tvářích 
všech zúčastněných jsou silné emoce patrné a není je asi třeba více komentovat. 
Děkujeme Cestě za snem za zorganizování akce, která dává na chvíli zapomenout na 
běžné starosti a spojuje všechny zúčastněné jedinečným zážitkem. 

 

 
 

• Okolo Pardubek a Okolo Hradce Králové – Uspořádali jsme cyklistické spanilé jízdy 
okolo měst Pardubice a Hradec Králové. Opět jsme úspěšně propojili svět zdravých 
s handicapovanými. Všichni si den na kole moc užili, navzájem si pomáhali a vznikla 
mnohá nová přátelství. 

 

 



CERVEN                                                                                                                                                                       .      

• ČEZ Handy kvadriatlon - V sobotu 24. června jsme vyrazili do Prahy na letní ČEZ 
Handy Kvadriatlon. Nová sezona a s ní přišel do našeho týmu i další patron –  Libor 
Bohdanecký. Od prvního setkání s ním samotným i jeho dalšími členy rodiny – 
manželkou Bárou a dětmi Toničkou a Františkem – cítíme, že rok 2017 bude jiný. Maje 
za sebou tříletou zkušenost s pomoci handicapovaným vnímáme, že v průběhu celého 
letošního roku můžeme vrchovatě naplnit to, co nás před nedávnem vedlo k založení 
neziskové organizace. Společně jsme prožili hezký sportovní den, na který budeme 
ještě dlouho vzpomínat. 

 

 
 

• Finanční sbírka zaměstnanců POND5 – V týdnu od 12. června probíhala v rámci 
„Appreciation Week 2017“ v pražské pobočce firmy POND5 finanční sbírka určená na 
podporu aktivit našeho týmu. Peníze se shromažďovaly buď prostřednictvím 
dobrovolného příspěvku do kasičky v kanceláři nebo zakoupením některé z věcí 
z obchůdku. V pátek odpoledne se hlavní organizátorka sbírky Terka pustila do sčítání 
a Irča tak na sklonku pracovní doby mohla převzít krásnou částku 2 647,- korun ve 
prospěch integrace handicapovaných kamarádů týmu. Moc děkujeme všem, kteří jste 
nás podpořili! 
 

 

https://www.pond5.com/


SRPEN                                                                                                                                                                         .                       
 

• Metrostav Handy Cyklo Maraton – nejdelší cyklistický maraton ve střední Evropě pro 
smíšené týmy handicapovaných a zdravých závodníků v délce 2222 km 

 
Organizátor:    Cesta za snem z.s.  
Termín:    1. – 5. srpna 2017  

Délka trasy:    2222 km  
Limit na ujetí:   111 hodin  
Start: Hradčanské náměstí, Praha  

 
Letošní závod jsme jeli jako podporu pro našeho kamaráda – hasiče Libora Bohdaneckého. 
Libor se před rokem zranil v rámci svého povolání po 20 letech výkonu služby v hasičském 
sboru Královéhradeckého kraje. Jako sportovec tělem i duší by ale rád dál žil svůj život s 
manželkou Barčou a dětmi aktivně. Jednou by se chtěl třeba i vrátit do milovaných hor. A také 
vystoupal až na Mont Blanc! 
 

 
 
ZÁŘÍ                                                                                                                                                                            .                       

 

• Recyklojízda– Vydali jsme se na cestu podpořit dobrou věc. Zatím jen necelá polovina 
baterií, které jsou v Česku dány do oběhu, končí na recyklaci. Chceme, aby jich bylo 
mnohem víc, protože každá baterie, která skončí ve směsném odpadu, škodí přírodě. 
Proto jsme rádi přijali nabídku neziskové organizace ECOBAT s.r.o. zapojit se do jejich 
projektu Recyklojízda, která ve dnech 5.- 14. září projela Českou republikou od západu 

na východ a přesvědčovala lidi, aby použité baterie odevzdávali na recyklaci.  
 

 

https://www.sport4help.cz/zivot-se-nezastavi-a-pokracuje-musi-se-proste-zit-a-uzivat-bez-ohledu-na-hendikepy/
http://www.ecobat.cz/
http://recyklojizda.ecobat.cz/


• Zahradní slavnost Centra PARAPLE - V pondělí 18. září 2017 jsme měli příležitost 
zúčastnit se slavnostní Zahradní slavnosti Centra Paraple. Setkání příznivců, 
podporovatelů a klientů centra probíhalo od odpoledne až do pozdějších večerních 
hodin za přítomnosti takových osobností, jako jsou Zdeněk Svěrák nebo zakladatel 
paraplegie v Československu pan profesor MUDr. Vladimír Beneš. Součástí večera 
bylo i promítání filmu „Po strništi bos“. 
 

 
 

 

ŘÍJEN                                                                                                                                                                            .                       
 

• 2. ročník fotosoutěže Život bez bariér – Vládní výbor pro zdravotně postižené 
občany vyhlásil 2. ročník fotografické soutěže na téma Život bez bariér. Ceny v soutěži 
byli uděleny dílům, které nejlépe zobrazují rovnocenné zapojení lidí se zdravotním 
postižením do společenských aktivit. O výsledcích soutěže rozhodovala nezávislá 
porota. A jedním z členů poroty byla, stejně jako před rokem, i naše fotografka Irča 

 

 



LISTOPAD                                                                                                                                                                  .                       
 

• Galavečer Cesty za snem – V pátek 3. listopadu se pomyslně uzavřela další sezona 
rozmanitých aktivit jedné veliké skupiny přátel. Sešli jsme se ve slavnostní náladě v 
Praze v hotelu Orea Pyramida, podívali se na filmy, povídali jsme si, někteří z nás 

převzali vzácná ocenění.  
 
Lidé shlukující se okolo organizace Cesta za snem již dávno nejsou jen náhodní známí 
nebo soupeři v závodním poli. Snad každý z nás, kdo vážíme dalekou cestu z těch 
nejrozmanitějších zákoutí republiky na společná setkání, jsme v této komunitě hluboce 
zakořenili a život bez ní, alespoň párkrát do roka, si neumíme představit. Našli jsme tu 
přátele, kteří nám nadobro změnili život. Čerpáme tu sílu a energii do dní, co teprve 
přijdou. Mnozí z nás jsme tu také objevili chybějící skládačku života, to, co má 

skutečnou lidskou hodnotu a poskytuje opravdový smysl našemu bytí.  
 

 
 
 

PROSINEC                                                                                                                                                                  .                       
 

• Předání handbiku Leošovi – Jedním z příběhů, který se odehrál na pozadí našich 
aktivit v letech 2016 a 2017, je úspěšné pořízení handbiku Leošovi Čapkovi. Leoš se 
stal naším chráněncem ve čtvrtém ročníku Handy Cyklo Maratonu. V průběhu celého 
roku 2016 s námi náš nový kamarád z Býště brázdil republiku a zjišťoval, zda je 
sportování na kole to, co ho bude bavit. Zpočátku jen okukoval aktivity lidí okolo 
sebe, ale v brzku se sám rozhodl zapojit. S Radkem si vyzkoušel kvadriatlon u 
přehrady v Jablonci nad Nisou na severu Čech a na sklonku prázdnin se už jako 
ostřílený mazák vrhnul vstříc nástrahám další tratě na Lipně. 

Nenecháme vás dlouho tápat … ano, rozhodnutí bylo jasné, chci vlastní handbike! 
Leoš s naší pomocí vyplnil množství žádostí, napsal svůj příběh a následovalo 
kolečko čekání, zda se podaří vysoký finanční obnos na kolo pro handicapovaného 
shromáždit. A neuvěřitelné se stalo skutečností, během pár měsíců se na zřízeném 
podúčtu u Kont bariéry potřebný finance opravdu nashromáždily. 



Potom již následovala objednávka německého stroje schmicking s koly do terénu, a 
sice dlouhé čekání na předání objednaného stroje, ale na konci úspěšné. Na podzim 
roku 2017 Leoš konečně poprvé usedl do krásného zeleného stroje. 

 

• Libor Bohdanecký převzal sbírkový dar - Měli jsme tu obrovskou čest zastoupit 
všechny dárce a podporovatele Libora Bohdaneckého, zraněného hasiče 
z Hrálovéhradeckého kraje, a mohli jsme našemu chráněnci předat krásný vánoční dar. 
Na jeho rehabilitace po těžkém úraze jsme společně vybrali prostřednictvím portálu 
DARUJME.CZ v první vlně neuvěřitelnou sumu 85 585,- korun českých 

 



Přehled finančních aktivit K4 cyklo tým z.s. 2017 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K4 cyklo tým z. s. 

IČ 056 24 614 

 

Předseda: Mgr. Radoslav Kvaček 

Telefon: +420 725 017 468 

Email: radek@k4cyklotym.cz 

Web: www.k4cyklotym.cz 

Facebook: www.facebook.com/K4CykloTym 

 

mailto:radek@k4cyklotym.c
http://www.k4cyklotym.cz/

