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PROJEKT
Čtyřletá Simonka Smutná z Mladé Boleslavi musela po onko-
logické léčbě podstoupit amputaci levé nohy v půlce stehna. 
Podle odborného lékařského posouzení, který holčičku zařadil 
do prvního stupně postižení, je však téměř zdravá. V praxi 
to znamená, že nemůže získat příspěvky na kompenzační 
pomůcky, asistenci ani speciální péči. Do klasické mateřské 
školky nebyla Simonka přijata, protože má právě pohy-
bový handicap. Pokud by rodiče na přijetí trvali, musela by 
školičku navštěvovat s osobním asistentem, kterého si ale 
rodiče postižených dětí hradí ze svého. Na pedagogického 
asistenta nejsou totiž ve školství dostatečné finance. 
V dubnu čeká malou Simonku další zápis a rodiče si moc 
přejí, aby malá Simonka byla zařazena mezi ostatní stejně 
staré vrstevníky do klasické mateřské školky.
Simončiny rodiče se spojili s ostatními rodiči podobně 
postižených dětí a snaží se situaci změnit. Sepsali petici - 
bohužel tento problém ale Ministerstvo zdravotnictví, posla-
neckou sněmovnu, ani vládu nijak zvlášť nezajímá...

Naštěstí existují lidé, kteří malé Simonce pomoci chtějí. 
Jedním z nich je paralympionik Jaroslav Petrouš. Příběh Si-
monky ho zaujal už proto, že sám řeší obdobné problémy - v 
roce 2011 podstoupil amputaci levé nohy. Společně s ka-
marádem Mirkem Formánkem vymyslel projekt “výstupu 
na nejvyšší českou horu”, jehož výtěžek bude určen na 
nákup nejnutnějších kompenzačních pomůcek, příspěvek 
na asistenta či na pokrytí dalších nezbytných nákladů na 
zkvalitnění Simončina života. 

Turistický výstup člověka rok a půl po amputaci nohy na 
nejvyšší horu Česka se může zdát jako nemožný. Stejně tak 
se může jevit boj rodičů dětí s amputacemi proti nesmysl-
nému zdravotnímu a legislativnímu systému. Lidé už ale 
mnohokrát dokázali, že pokud se nevzdají a spojí své síly, 
dokážou velké věci. 

Amputář Jaroslav Petrouš se rozhodl, že podnikne tuto ex-
trémní cestu, aby tak pomohl čtyřleté Simonce a jejím 
rodičům, ale také aby upozornil na problém, který mno-
ho lidí tíží. Chce inspirovat a vyzvat k podpoře každého, 
komu osud malé Simonky není lhostejný.
Výtěžek ze sponzorských darů a z prodeje upomínkových 
předmětů a triček, bude předán rodičům Simonky na pořízení 
kompenzačních pomůcek a zajištění osobního asistenta. 

Akce je určena pro širokou večejnost - zúčastní se jí nejen 
lidé v podstatě zdraví, ale také osoby “napříč handicapy”. 
Vozíčkáři, pacienti s roztroušenou sklerózou, lidé po mozkové 
obrně, nevidomí apod. - všichni se svými přáteli a rodina-
mi. Ti všichni budou moci vyjádřit svou podporu a dát jasně 
najevo, že Simonka a další děti si důstojnou pomoc zaslouží. 

A že se pokusí pokořit Sněžku spolu s námi i Simonka, o tom 
nepochybujte... Víra prý i hory přenáší, tak i my věříme, že 
přestože nemůžeme vrátit Simonce plné zdraví, můžeme se 
v boji pro dobrou věc spojit a pomoci vybojovat pro ten boj 
každodenní alespoň dostatek pomocných rukou...

IDEA PROJEKTU



TERMÍN A MÍSTO AKCE PROPAGACE PROJEKTU
Akce se uskuteční na Den dětí, tedy 
1. června 2013. 
Expedice odstartuje na vrchol hory 
Sněžky z několika míst - z Pece pod 
Sněžkou, z “Boudy pod Sněžkou” a 
dalších. 

Propagační aktivity budou zaměřeny v podstatě na dvě 
základní cílové skupiny. Na širokou věřejnost - jako výzva 
k účasti na sportovním výkonu a současně na média, skrz 
která chceme komuniovat problematiku osob zdravotně 
postižených na konkrétním příběhu malé Simonky.

PRODEJ TRIČEK A UPOMÍNKOVÝCH PŘEDMĚTŮ
 před akcí i během akce

TISKOVÁ KONFERENCE
 za účasti novinářů, partnerů, odborné věřejnosti...

TIŠTĚNÁ MÉDIA - inzerce + PR
 vybraná periodika denního tisku
 společenské, odborné a zájmové časopisy...

TELEVIZE
 spolupráce s ČT, Prima TV, TV Metropol...

ROZHLAS 
 Český rozhlas - Radiožurnál
 další stanice formou anotací nebo zpráv

INTERNET
 www.naprichandicapy.cz
 www.cestazasnem.cz
 sociální sítě
 zpravodajské portály
 spřátelené weby a  weby zúčastněných organizací...
 
a další

PROGRAM
Současně s hlavní akcí, kterou bude výstup na nejvyšší 
českou horu, bude připraven bohatý program formou happe-
ningu s ohledem na den konání, tedy na Den dětí. Hry, 
soutěže, zpívání nebo malování, tím vším budeme děti bavit. 
Dospělí budou moci změřit síly ve sportovních a vědomostních 
kláních.

Na místě bude probíhat prodej triček a upomínkových 
předmětů, který podpoříme účastí zajímavých osobností.

Sportovní dětský den a výstup na Sněžku je otevřený pro 
všechny - bez rozdílu pohlaví, věku nebo zdravotního stavu.  

Pojďte do toho s námi!



SIMONKA SMUTNÁ
Simonka se narodila v 
létě roku 2009 a dle všech 
předporodních testů měla 
být naprosto zdravá. Již 
od narození však měla od 
kolene k nártu rozsáhlý 
otok. Obvod nožičky rapidně 
rostl, až o půl centimetrů 
týdně, měnila barvu a Si-
monka s ní nemohla hnout. 
Rodičům holčičky se zhroutil 
svět, když lékaři v lednu 
roku 2010 diagnostikovali 
zhoubný nádor. Byla zaháje-

JAROSLAV PETROUŠ
(36 let) je ženatý a je ot-
cem dvou dětí. Povoláním 
je barista (specialista na 
přípravu kávy). V roce 2005 
získal titul Mistr kávy České 
republiky a reprezentoval 
Česko na mistrovství světa 
v americkém Seatlu. 
Ve stejném roce ale Jarda 
při hře paintball nešťastně 
upadl a nenávratně si 
poškodil koleno. Absol-
voval nespočet operací a 
rehabilitačních  pobytů,  ale

na léčba chemoterapií, bohužel bez úspěchu. Jediným 
řešením se stala vysoká amputace levé nožky. 
„Nikdo si nedokáže představit, jakou bezmoc jsme jako 
rodiče prožívali. Museli jsme to schválit, vlastně se nás ani 
nikdo neptal...“, popisuje tehdejší pocity maminka Veronika. 
Zákeřnou nemoc se podařilo po téměř roční léčbě porazit. 

Rodičům Simonky však v dalším životě stojí v cestě byrokra-
cie a škrty ve zdravotnictví, které lidi po amputacích nově 
hodnotí, jako téměř zdravé a soběstačné.

bez kloudného výsledku. Již v této době se stal reprezentan-
tem v hodu diskem a oštěpem a poznal spoustu lidí po am-
putaci. Jeho rozhodnutí podstoupit tento definitivní zákrok v 
podstatě nebyl tak složitý. 
Ke sportu se vrátil už osmnáctý den po operaci a díky 
skvělému zázemí v pardubickém atletickém oddíle Hvězda 
TPS brzy dosahoval svých předchozích výsledků. Z mistrov-
ství Evropy v roce 2012 si přivezl dvě bronzové medaile a 
evropský rekord v hodu oštěpem.

Projektem “Výstup pro Simonku” chce podpořit změny v 
zákonech pro handicapované občany.

Je členem o.s. Cesta za snem.



CESTA ZA SNEM o.s.
Vznik občanského sdružení Cesta za snem je logickým 
vyústěním více než čtyřleté práce tvůrčího a organizačního 
tandemu Heřman Volf a Miloslav Doležal na projektu Cesta 
za snem.
Z prvotního nápadu uskutečnit cestu z Prahy do Paříže, 
kterou vozíčkář Heřman Volf realizoval na speciálním kole 
- handbiku - a tím si splnil svůj dávný sen, se stal projekt, 
který si vzal za cíl pomáhat zejména lidem nejen na vozíku.

Posláním projektu je zviditelnit aktivity handicapovaných 
a šířit myšlenku, že život “na vozíku” nekončí a nikdy není 
pozdě začít si plnit své sny. 

Cílem projektu je motivovat osoby se zdravotním postižením, 
ale také zcela zdravé lidi, k aktivnímu a plnohodnotnému 
životu. Chceme ukázat možnosti, dodat naději těm, kteří 
ji ztrácejí. Život je třeba žít naplno, neodkládat plány na 
později, protože to co znáte, jak žijete, se může změnit 
během jediné sekundy. Kromě motivační části má projekt za 
cíl pomáhat také konkrétně. Vznikají sbírky, organizujeme 
akce, snažíme se plnit sny konkrétním osobám.

Hlavní náplní občanského sdružení je podpora a realizace 
vzdělávacích, sportovních a kulturních aktivit pro zdravotně 
a sociálně znevýhodněné osoby, realizace motivačních 
besed a spoluúčast na integračních programech pro osoby 
s tělesným nebo psychickým handicapem, a také pomoci 
změnit legislativu ve prospěch handicapovaných osob.

Spolupracujeme s nadačními fondy, občanskými sdruženími, 
neziskovými organizacemi, např. Česká abilympijská aso-
ciace, Centrum Paraple, Česká asociace paraplegiků, Mezi-
národní nezisková organizace FIABA, Hlavní město Praha a 
dalšími.

Zakladateli občanského sdružení Cesta za snem jsou:

Heřman Volf - spoluautor a zakladatel projektu   
  Cesta za snem
Miloslav Doležal - režisér a producent, spoluautor
  a organizátor projektu Cesta za snem
Tomáš Pchálek - PR Manager projektu Cesta za snem

Členskou základnu tvoří lidé spolupracující na projektu Ces-
ta za snem, sympatizanti a naši přátelé napříč handicapy.

Více na www. cestazasnem.cz

V roce 2010 byli tvůrci projektu a filmu “Heřman - Cesta 
za snem” oceněni ZVLÁŠTNÍM UZNÁNÍM ZA PUBLICISTICKÉ 
DÍLO Vládním výborem ČR pro zdravotně postižené občany.
V roce 2012 získal film “Cesta za nadějí” ZVLÁŠTNÍ CENU 
Mezinárodního festivalu outdoorových filmů.

OCENĚNÍ


