
Dobrý den, 
se zájmem jsem si p řečetla článek o bariérách v našem m ěst ě. Jsem si dob ře 
vědoma (nejen proto, že jsem sama vozí čkářka), že v našem m ěst ě je spousta 
nedo řešených problém ů. Ale p řesto se domnívám, že Znojm ě nepat ří mezi ty 
nejhorší. Jelikož velmi služebn ě cestuji po celé republice, dob ře vím, že jsou 
města, kde se dostat na vozíku na chodník, je tém ěř nemožné. Samoz řejm ě, 
nechci v žádném p řípad ě tvrdit, že se nemá pokra čovat v odbourávání bariér, 
jen bych byla velice ráda, kdybychom spole čně navázali na váš článek a využili 
jej k tomu, aby se probudili hlavn ě vozí čkáři. Hned toto objasním. Již 7 let 
se snažím dle svých možností, zm ěnit postavení, možnost zapojení se do 
"normálního" života a celkov ě umožnit všem zdravotn ě znevýhodn ěným nejen 
přežívat, ale plnohodnotn ě žít. Jedna z priorit je odbourávání bariér i na 
komunikacích. Ve spolupráci s m ěstským ú řadem, se zp řístup ňují komunikace. 
Pokud jde o kino, divadlo, plovárnu - tam je to dos t t ěžké. Ale hlavní problém 
vidím v tom, že i p řes veškeré snahy (výzvy v regionálních tiskovinách,  na 
našem webu apod.) se do mapování pot řebnosti úprav komunikací nezapojil žádný 
z t ěch, kte ří tyto úpravy pot řebují. Nejedná se totiž pouze o vozí čkáře. Jsou 
zdravotní znevýhodn ění, které neumožní zvládnutí sebemenšího sch ůdku i t ěm, 
kte ří chodí. Tvrdím totiž jedno a za tím si opravdu sto jím - "nejprve musíme 
my sami dát o sob ě v ůbec v ědět, říct v čem pot řebujeme pomoci a pak teprve je 
řada na t ěch, druhých, abych nám pomohli". Já sama sice jezdí m po m ěst ě hodn ě, 
ale samoz řejm ě nemohu zjistit stav v celém m ěst ě. M ěsto, zatím po každém 
upozorn ění, že je n ěkde nutné zbudování nájezdu, zjednalo nápravu. Jsem  
přesv ědčená, že pokud p ředložíme p řehled, kde jsou tyto úpravy nutné, tak bude 
vše napraveno. Nejednou se mi potvrdilo, že pokud člov ěk na vozíku p římo 
nesedí, tak r ůzné menší problémy p řehlédne a to není v žádné p řípad ě nechu ť, 
nebo nezájem, jen oby čejná neznalost. 
Pokud by se nám spole čně poda řilo vyburcovat všechny, kte ří by se m ěli do této 
činnosti zapojit, v ěřím, že se brzo naše m ěsto bude moci pochlubit, že je pln ě 
bezbariérové. Nejen na základ ě osobního jednání s panem starostem (bývalým i 
sou časným) vím, že zastupitelé m ěsta jsou této zm ěně naklon ěni. Chybí pouze 
pár lidi ček z řad zdravotn ě znevýhodn ěných, kte ří by byli ochotni 
spolupracovat. 
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