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Život / auto moto

Dvojčata
už jezdí
v novém autě

Přehled partnerů Auta Bez Bariér
(prodejci a úpravci aut)
Dealeři zapojení do projektu Auta bez bariér poradí
handicapovaným s výběrem vozu i s jeho úpravou,
a také s vyřízením všech formalit spojených s koupí auta.
Invacar – úpravce aut
www.invacar.com
Katovice
Průmyslová 464, Katovice
Tel.: 383 388 186
E-mail: info@invacar.com
Auto Hlaváček
Škoda, Kia
www.hlavacek.cz

Nové auto si nejdříve
prohlížely trochu
s nedůvěrou, ale se svým
typickým úsměvem
na tváři. Když nasedly,
autem začala brzy znít
hudba. To už starost
o zábavu holek převzal
do svých rukou jejich
mladší bratr Denis.
Text: Petr Buček
Foto: jan šilpoch

Veronika a Tereza jsou dvacetiletá
dvojčata z České Třebové. Po narození prodělaly mozkovou obrnu, od té
doby jsou mentálně i tělesně postižené. Auto je pro ně veledůležitým pomocníkem. Každý den je matka nebo
její manžel vozí do školy z Třebové do
Ústí nad Orlicí. Kromě toho je čekají
pravidelné návštěvy u lékařů, autem
ale rodina vyráží i ve volném čase.
Třeba na sjíždění řek na raftu. Ročně
najedou asi 15 000 kilometrů.
Jejich starý Volkswagen Transporter už rodině nevyhovoval. Přibývalo
závad, ale hlavně už Fajtovi moc nezvládali vysouvat dvojčata po zadní
rampě do auta. „Holky váží 55 kilo,
já už jsem na ně slabá,“ říká jejich
matka Jitka Fajtová.
Loni v říjnu se pustila do více než
půlročního procesu zařizování.

Rodina potřebovala auto s velkým
prostorem; volba nakonec padla na
Volkswagen Multivan. Dvojčata pro
sebe zaberou druhou řadu sedadel,
jedenáctiletý syn bude cestovat ve
třetí řadě. Za ním skoro celý zbývající kufr pohltí vozíky nebo speciální
podvozky pro nová sedadla. Zadní
sklopné trojsedadlo použijí i jiným
praktickým způsobem: děvčatům
je někdy na cestách nutné vyměnit
pleny. Na auto za milion korun měla
rodina z České Třebové něco naspořeno, přidali peníze za prodej starého
transportera a na zbytek sháněli peníze u sponzorů a dárců.
Příběh handicapovaných dvojčat
se loni na podzim objevil i na stránkách internetového portálu iDNES.
cz, který pro ně spolu s Kontem
BARIÉRY a Nadací Agrofert vyhlásil
mezi čtenáři sbírku. Ti přispěli částkou 276 385 korun, na speciálním
podúčtu se sešlo asi sto tisíc korun.
Další zařizování pro Jitku Fajtovou

Plzeň (Kia, Ford)
Koterovská 170, Plzeň-Slovany
Tel.: 371 651 030-1
E-mail: milan.horna@autobond.cz
Kontaktní osoba: Milan Horna

Auto Jarov
Škoda, Volkswagen,
Seat, Audi, Honda
www.autojarov.cz

Karlovy Vary
(Kia, Nissan, Mitsubishi)
Studentská 325,
Karlovy Vary-Doubí
Tel.: 355 328 012
E-mail: tomas.klesa@autobond.cz
Kontaktní osoba: Tomáš Klesa

API CZ – úpravce aut
www.apicz.com
Slapy u Tábora
Slapy 136
Tel.: 606 070 992
E-mail: info@apicz.com
UNICAR
Škoda
www.unicar.cz

Popisek yvcjh
xckbh xckvhb
xkjchv xckjhv

přestavovalo jednání s úřady. Stát
v rámci příspěvku přidal na nové
auto handicapovaným dvojčatům
400 000 korun, a navíc jako všem,
kteří tento příspěvek čerpají, vrátil
i Fajtovým DPH z pořizovací částky.
Když byly peníze pohromadě, přišel čas na výběr vhodné úpravy auta.
U kamarádky ze Svitav, která má také
postižené děti, si Jitka Fajtová všimla
otočných sedadel. Ovládají se elek-

Praha (Kia, Nissan, Mitsubishi)
Kolbenova 859/15,
Praha 9-Vysočany
Tel.: 226 216 621
E-mail: libor.vimr@autobond.cz
Kontaktní osoba: Libor Vimr

Olomouc
Týnecká 669/5, Olomouc
Tel.: 724 346 075
E-mail: maly@hlavacek.cz

Praha
Osiková 2, Praha 3
Tel.: 251 002 222
E-mail: pipek@autojarov.cz

tricky a nejenže se vytočí z auta ven,
ale navíc i klesnou na úroveň vozíku.
Z nich jim rodiče pomáhají přesednout
na vysunuté sedadlo auta. Dvojčata
dostala ještě jedno překvapení – speciální podvozky, na které zcela jednoduše najedou i se svým autosedadlem,
takže nemusí vždy přesedat na vozík.
„Podvozky přijdou vhod, když jedeme
k lékaři nebo nakupovat. Já už je z vozíku na sedadlo skoro nedostanu,“ říká
matka Veroniky a Terezy.
Speciální otočné sedačky s podvozky nejsou laciné. „Objednávali
jsme je ve Švédsku a celá přestavba
auta přišla na 400 000 korun,“ uvádí
Kristýna Myslivcová z firmy API CZ,
která auto upravila. Na většinu této
částky získala Jitka Fajtová příspěvek od státu. Jejich hnědý Volkswagen Multivan přestavovali ve Slapech
u Tábora sedm dní. Poté jej naložili
na přívěs a speciálně upravené vozidlo převezli začátkem května Veronice a Tereze až před dům. 

AUTOBOND GROUP
Kia, Toyota, Ford, Suzuki, Subaru,
Nissan, Mitsubishi
www.autobond.cz

Ostrava
Vítkovická 36, Ostrava
Tel.: 595 694 051-4
E-mail: novevozy@unicar.cz
Autocentrum Dojáček
Citroën, Fiat, Fiat Professional,
Jeep, Lancia, Chevrolet
www.dojacek.cz
PRAHA
Kolbenova 809/31, Praha 9
(Citroën, Fiat, Jeep, Lancia)
Tel.: 281 864 734
E-mail: citroen@dojacek.cz
U Seřadiště 7, Praha 10
(Fiat, Fiat Professional)
Tel.: 267 216 300
E-mail: vasak@dojacek.cz
Vršovická 70, Praha 10
(Fiat, Fiat Professional)
Tel.: 272 735 233
E-mail: fiat.vrsovicka@dojacek.cz
Přípotoční 10c, Praha 10
(Citroën, Chevrolet)
Tel.: 267 216 601-2
E-mail: citroen@dojacek.cz

Ostrava
(Kia, Toyota, Nissan, Suzuki, Subaru)
Krmelínská 10-12, Ostrava-Hrabová
Tel.: 599 505 401-3
E-mail: petra.dybalova@autobond.cz
Kontaktní osoba: Petra Dybalová
Opava (Toyota)
Ostravská 356, Opava
Tel.: 553 652 093
E-mail: toyotaopava@autobond.cz
Kontaktní osoba: Petr Valášek
Havířov (Toyota)
Před Tratí 1/891, Havířov
Tel.: 596 440 886
E-mail: toyotahavirov@autobond.cz
Kontaktní osoba: Karel Žáček
AUTO INZAT
Renault, Dacia
www.autoinzat.cz
Dvůr Králové nad Labem
Preslova 441, tel.: 606 181 840
E-mail: martin.bartos.inzat@dealer.
renault.cz
AMB
Ford
www.fordamb.cz
Praha
Severní 321, Ořech – Praha-západ
Pražský okruh – Exit 19
Tel.: 234 234 150–1
E-mail: svoboda@fordamb.cz
Autocentrum ROS
Škoda, VW, Audi
www.rosauto.cz
Brno
Poříčí 1c
Tel. 603 225 006
E-mail: jan.smid@rosauto.cz

Výzva pro dealery aut:
Zapojte se do projektu Auta bez bariér,
pošlete zprávu e-mailem na adresu petr.bucek@bariery.cz.
Děkujeme!
Více na: www.autabezbarier.cz

SLOUPEK Martina KOVÁŘE

Luxus
na dovolené
Škoda 100 L, převrtaná na stodesítku, supí po jadranské magistrále.
Sedím vzadu, tehdy šestiletý kluk,
a ze všech stran jsem obložený:
vlevo plynový vařič, propanbutanová bomba, nafukovací lehátka,
taška se zavařeným jídlem. Zprava
mám campingové židle, štangle
turisťáku a spacáky.
Mačkám plyšového medvěda
a jsem na maďarských hranicích
důležitý, poněvadž vím, že má
v bříšku zašitých pár šilinků a marek. Příslib devizový zase nevyšel.
Jedeme na takzvanou výjezdní
doložku na Hvar, do kempu bez
elektriky, ale s mořem, o kterém se
mi už půl roku zdá. Nikoho tehdy
nenapadlo, že je v létě vedro, takže
klimatizace byla asi jen na letištích.
A airbagy? To byla asi ta nafukovací lehátka z prioru nebo potápěčské
ploutve z Pragoimpa. Nedávno jsem o tom zrovna přemítal,
zatímco jsem ležel vzadu na letišti
v obytném superautě.
Kluci hráli u stolu mariáš, pili jsme
plzeň, a při tom všem jsme jeli furt
130 km/h. Cestování zluxusnělo.
Vevnitř je lednice, kuchyně, toaleta,
venku elektrická pergola.
Vybavenost aut je teď milosrdná
i pro cestování imobilních. Jenom
se všechny ty vymoženosti musí
vyzkoušet. Onehdy na rybářské
výpravě jsem se chtěl blýsknout
vychlazenými pivy z autoledničky. Cestovaly v ní také čtyři
litry červů a svačina. Po otevření
však pití explodovalo a červi byli
uvaření.
Zapojil jsem totiž dvanáctivoltové
póly opačně. Prostě jsem odvykl
kopání stroužek kolem stanu a shánění dříví, nejsem už trampský
typ. To by se mi na Hvaru ve stanu
značky Mamája nestalo. 
Autor je bývalý automobilový
závodník, člen rady Konta Bariéry.

