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CHARITATIVNÍ PROJEKT NA PODPORU DVANÁCTILETÉHO PETRA JANUŠE
A DALŠÍCH DĚTÍ I DOSPĚLÝCH S TĚŽKÝM HANDICAPEM
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NA SNĚŽKU PRO PÉŤU
Paralympionik s amputovanou nohou, Jaroslav Petrouš, 
chystá na konec května 2014 druhý výstup na naši nejvyšší 
horu Sněžku. Stejně jako v loňském roce tím hodlá finančně 
podpořit konkrétní dítě, ale také upozornit na aktuální so-
ciální a zdravotní problematiku handicapovaných. 

V loňském roce, teprve rok po amputaci, vyšplhal Petrouš na 
vrchol Sněžky pro tříletou holčičku Simonku. Letos se pokusí 
výkon zopakovat pro dvanáctiletého bojovníka Péťu Januše. 
O nohu jej, stejně jako Simonku, připravila rakovina.

Ideou projektu je pomoci konkrétnímu dítěti s amputací, 
Petrovi Janušovi, zkvalitnit jeho život s handicapem a 
podpořit jej v jeho snu - maximálně se začlenit mezi své 
zdravé vrstevníky. 
Výtěžek charitativní akce bude věnován na pokrytí nákladů 
na „kurs chůze“ bez berlí v pražském rehabilitačním cen-
tru Malvazinky. Odhadovaná cena tohoto kursu pro Petra s 
doprovodem maminky je 50 tisíc korun. Zbývající částka do 
jednoho sto tisíc korun bude určena na nákup rehabilitačních 
a sportovních pomůcek. 
Pokud výtěžek z projektu bude přesahovat 150 tisíc ko-
run, budou další peníze rozděleny mezi další děti se zdra-
votním postižením - stejně, jako tomu bylo v minulém roce. 

Projekt výstupu na Sněžku paralympionika Jaroslava 
Petrouše má ale za cíl také upozornit na aktuální prob-
lémy zdravotně postižených lidí. S tímto je spojen stále 
nedořešený boj o spravedlivou kategorizaci zdravotního 
postižení a s tím spojených výhod pro handicapované. 
Například přiznání průkazu ZTP a ZTP/P na dobu neurčitou 
osobám s nenávratným handicapem nebo možnost žádosti o 
příspěvek na automobil v rozmezí pěti let, místo současných 
deseti... 

Součástí projektu je tak velká PR kampaň napříč mediálním 
prostorem (tisk, TV, rozhlas), která si klade za cíl upozornit 
na problémy tížící handicapované spoluobčany a přispět 
tak k jejich plošnému řešení na parlamentní úrovni.

IDEA PROJEKTU



VYJÁDŘENÍ PARLAMENTU ČR
Na projektu “Na Sněžku pro... “ s námi od počátku úzce spo-
lupracuje exposlankyně Kateřina Klasnová. Je naší spojkou 
do vysoké politiky, která nám pomáhá prosadit naše návrhy 
na parlamentární úrovni. Zde je její hodnocení loňského 
projektu a upozornění na problémy, které je letos ještě třeba 
dořešit:

“Loňský výstup na Sněžku měl pomoci nejen malé Simonce a 
její rodině, ale i upozornit na potřebnou změnu legislativy. 
Změnu kritérií pro přiznávání průkazů TP, ZTP a ZTP/P do 
stavu před Drábkovou reformou - tedy před rok 2012, se nám 
už naštěstí podařilo prosadit. Přidělování průkazů již není 
vázáno na příspěvek na péči a na nově zavedených 10 bodů 
(dříve 36 kritérií). Komu byl průkaz, zejména ZTP a ZTP/P 
odebrán, může si o něj požádat nově a měl by mu být opět 
přiznán.
Změnit je ale třeba ještě kritéria pro přiznání příspěvku na 
péči, která mají velký dopad hlavně na rodiny s postiženými

dětmi. Nová ministryně práce a sociálních věcí mi při únoro-
vém jednání přislíbila snahu o urychlenou nápravu,” uvedla 
Kateřina Klasnová. 
“Zbývá vyřešit i otázku průkazů na „doživotí“ u postižených, 
u kterých je zjevné, že nedojde ke zlepšení zdravotního stavu 
(zvláště u starších občanů) a příspěvek na motorové vo-
zidlo (zkrácení lhůty pro přiznávání z nynějších deseti na 
dřívějších pět let)”.



TERMÍN A MÍSTO AKCE PROGRAM
Akce se uskuteční u příležitosti Dne dětí 

31. května 2014. 

Expedice odstartuje na vrchol hory Sněžky z několika míst 
- z Pece pod Sněžkou, z “Boudy pod Sněžkou”, z Jánských 
Lázní a dalších. 

Současně s hlavní akcí, kterou bude výstup na nejvyšší 
českou horu, bude připraven bohatý program formou hap-
peningu s ohledem na den konání, tedy na “Den dětí”. Hry, 
soutěže, zpívání, malování, tanec a další - tím vším budeme 
děti i jejich rodiče bavit. 
Děti i dospělí budou moci změřit síly ve sportovních a 
vědomostních kláních.
Soutěžící si budou moci “vyhrát” ZDARMA jízdu na bobové 
dráze, návštěvu lanového centra a další atrakce.
Handicapovaní budou mít jízdu lanovkou na Sněžku a zpět 
ZDARMA.

Na místě bude probíhat prodej triček a upomínkových 
předmětů na podporu Péti Januše, který podpoříme účastí 
zajímavých osobností. Svou účast přislíbili Martin Zach, 
Alena Zárybnická, polárník Václav Sůra a další.

Doprovodný program, který se uskuteční na hlavním 
parkovišti pod lanovkou na Sněžku, vyvrcholí večerním 
koncertem.

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

Pojďte do toho s námi!



ZÁŠTITY PROPAGACE PROJEKTU
Hejtman Královéhradeckého kraje
Starosta města Pec pod Sněžkou
Česká abilympijská asociace

SPOLUPRÁCE NA ORGANIZACI
Město Pec pod Sněžkou
Hasiči Svoboda nad Úpou
Městská policie Pec pod Sněžkou
Horská služba
Bouda pod Sněžkou
Bouda v Obřím Dole
Richtrovy Boudy

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 komunikovat problematiku osob zdravotně 
postižených na konkrétním příběhu dvanáctiletého Péti.

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, FTV Prima, TV Metropol...

ROZHLAS 
 Rádio KISS Delta
 další stanice formou anotací nebo zpráv

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



PETR JANUŠ
(12) let, narodil se a žil v 
Náchodě. Po onkologické léčbě 
a amputaci se s maminkou a 
bratrem přestěhoval do Trut-
nova. 
Petr Januš je velký bojovník, 
stejně jako Jarda Petrouš. Je-
jich setkání bylo velmi emo-
tivní a Petr se v urostlém Jar-
dovi doslova shlédl. Není divu, 
že mezi nimi došlo k navázání 
velmi přátelského vztahu, 
zpečetěného výstupem na naši 
nejvyšší horu Sněžku.
Petr si v deseti letech při 
školním tělocviku banálně zra-
nil levou nohu pádem na lavič-

JAROSLAV PETROUŠ
(37 let) je ženatý a je otcem 
dvou dětí. Povoláním je baris-
ta (specialista na přípravu 
kávy). V roce 2005 získal titul 
Mistr kávy České republiky a 
reprezentoval Česko na mis-
trovství světa v americkém 
Seatlu. 
Ve stejném roce ale Jarda při 
hře paintball nešťastně upadl 
a nenávratně si poškodil ko-
leno. Absolvoval nespočet ope-
rací a rehabilitačních  pobytů,  
ale bez kloudného výsledku. Již 
v této době se stal reprezen-
tantem v hodu diskem a 
oštěpem a poznal spoustu lidí

ku. Lékaři ho poslali domů s tím, že o nic nejde, ale Petr trpěl 
bolestmi další týdny. Podrobnějším prozkoumáním lékaři zjistili 
skoro deseticentimetrový nádor v koleni. Po jeho odstranění se v 
noze Péti objevily metastázy a chlapec byl v roce 2011 postaven 
před nejtěžší rozhodnutí ve svém mladém životě. Odstranit nohu 
nebo riskovat smrt? Rozhodl se pro amputaci. Podstoupil další 
chemoterapii a nádorové onemocnění se podařilo překonat...
Dnes se Petr snaží žít jako jeho kamarádi. Má v plánu naučit se 
chodit bez berlí a naučit se řídit auto. Od doby, kdy byl v nemocnici, 
sní o práci řidiče sanitky. Svůj handicap bere s nadhledem. “Mohlo 
to být horší”, říká, “třeba kdybych přišel o obě nohy”. 
Jeho odvahu a nezdolnou touhu po plnohodnotném životě by-
chom rádi ocenili finančním darem na pokrytí nákladů spojených 
s třítýdenním kursem chůze bez berlí a na sportovní pomůcky. 
Ceníme si optimismu a síly malého Petra a věříme, že zviditelnění 
jeho příběhu dokáže motivovat celou řadu lidí s nejrůznějšími pro-
blémy.

po amputaci. Jeho rozhodnutí podstoupit tento definitivní zákrok v 
podstatě nebyl tak složitý. 
Ke sportu se vrátil velmi brzy a díky skvělému zázemí v pardu-
bickém atletickém oddíle Hvězda TPS brzy dosahoval svých 
předchozích výsledků. Z mistrovství Evropy v roce 2012 si přivezl 
dvě bronzové medaile a evropský rekord v hodu oštěpem.
Několik týdnů po absolvobání prvního výstupu na Sněžku v roce 
2013 upadl Petrouš nešťastně ve sprše a zlomil si krček v pahýlu 
amputované nohy. Tento úraz si vyžádal operaci a dlouhou rekon-
valescenci. Jarda se musel znovu učit chodit a nemohl se tak 
zúčastnit vysněného MS. 
Nevzdává se, trénuje a dosahuje stále lepších výsledků. Sní o 
Olympiádě a 31. května hodlá znovu dosáhnout vrcholu nejvyšší 
hory v ČR. Nejlépe s časem pod dvě hodiny...
Projektem “Na Sněžku pro Péťu” chce podpořit změny v zákonech 
pro handicapované občany a pomoci konkrétnímu dítěti splnit si 
sen.



CO PŘINESL LOŇSKÝ PROJEKT
Výstup na Sněžku teprve rok po amputaci, a navíc nejtěžší 
cestou, považovali mnozí za nemožné. Jaroslav Petrouš to ale 
dokázal. I přesto, že proti němu hrálo mimo jiné i počasí – 
nízké teploty a průtrže mračen. Na vrchol Sněžky se dostal za 
neuvěřitelné 2 hodiny a 12 minut. 

Vlna solidarity a zájmu široké veřejnosti, ale i médií, kterou 
projet dokázal vzbudit, překvapil i samotné organizátory. 
Problematika zdravotně handicapovaných, které „Dráb-
kova“ novela zákona zbavila karet ZTP nebo ZTP/P a 
mnohé označovala za zcela nehandicapované se objevila 
na předních stránkách celostátních deníků, na televizních 
obrazovkách veřejnoprávních i komerčních kanálů, stejně 
tak rozhlasových stanic. Velmi dobře zafungovala také 
nová média, sociální sítě a webové portály. Díky „rozvíření“ 
problematiky nespravedlivé kategorizace invalidity došlo 
k výraznému posunu. Simonka, bezbranné tříleté dítě, se 
stalo symbolem celonárodního problému a projekt „Na 
Sněžku pro Simonku“ hybatelem, který roztrhl ledy do té 
doby netečného parlamentu. V petici proti novele zákona 
poškozující většinu handicapovaných se podařilo vybrat na 
27 tisíc unikátních podpisů a přinutit poslance, aby začali 
jednat. 

Charitativní část také překvapila. Prodejem triček s lo-
gem akce jsme plánovali přispět rodičům Simonky Smutné 
částkou 150 tisíc korun. Výsledná částka však přesáhla 400 
tisíc korun! Proto jsme se rozhodli obdarovat další dvě děti. 
Dominika Ševců z Jablonecka, trpícího mozkovou obrnou a 
těžce postiženou Natálku Brixí z Čechtic. 



CESTA ZA SNEM o.s.
Vznik občanského sdružení Cesta za snem je logickým 
vyústěním více než šestileté práce tvůrčího a organizačního 
tandemu Heřman Volf a Miloslav Doležal a jejich přátel 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 sdružení je zviditelnit aktivity handicapovaných 
a šířit myšlenku, že život “na vozíku” nekončí a nikdy není 
pozdě začít si plnit své sny. 

Cílem sdružení je motivovat osoby se zdravotním 
postižením, ale také zcela zdravé lidi, k aktivnímu a plno-
hodnotnému 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, or-
ganizujeme 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-ci-
ace, Centrum Paraple, Česká asociace paraplegiků, Nadace 
ČEZ, Mezinárodní 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

Hlavní představitel sdružení Heřman Volf je držitelem 
několika ocenění - Nominace na Cenu MOSTY,  Nominace 
na Cenu Olgy Havlové a Křišťálového kamínku za příkladnou 
činnost v podpoře aktivit pro osoby se zdravotním postižením.  
Nominaci na Cenu MOSTY pro rok 2014 získalo také o.s. 
Cesta za snem.

OCENĚNÍ


