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Osobní auto je velk˘ dar. Jak ‰ko-
le poslouÏí? 

Nejdfiíve musím vysvûtlit na‰i
situaci. Auta jsme prozatím mûli
dvû, jednu Fabii z roku 2003, kte-
rou vyuÏívalo Speciálnû pedago-
gické centrum pfii v˘jezdech do te-

rénu. Pracovníci centra spolupracu-
jí se základními ‰kolami pfii inte-
graci ÏákÛ, provádûjí vy‰etfiení,
konzultace, popfiípadû pomáhají ro-
dinám ve vzdûlávání dûtí. Druh˘
vÛz, VW Tranzit s úpravou pro vo-
zík, jsme získali ve spolupráci se
zfiizovatelem, tedy krajem, a slouÏí
zejména k dopravû dûtí na nejrÛz-
nûj‰í akce, jichÏ se ‰kola úãastní.
Fabia uÏ pomalu dosluhuje, proto
jsem uÏ loni zvaÏovala nákup nové-
ho, ale poté, co nám byl loni i letos
rozpoãet krácen, jsem pomalu pfie-
stávala doufat. A pak pfii‰la neãeka-
nû nabídka pana inÏen˘ra ÎiÏky
z âKD Blansko Engineering, a.s. 

Nabídka darování vozu?
Takto jednoznaãnû to zpoãátku

postaveno nebylo. Zpoãátku ‰lo
o informaci, Ïe jistá rodina chce
prodat osobní vÛz s úpravou pro
vozíãkáfie, zda bychom mûli zájem.
Nic víc jsme nevûdûli. Zpoãátku
jsem hodnû váhala, ale kdyÏ pfii‰la

od v˘‰e zmínûn˘ch pánÛ nabídka,
Ïe se na vÛz sloÏí a nám ho darují,
byla vûc jasná. 

Jak˘m zpÛsobem získan˘ vÛz ‰ko-
le pomÛÏe? 

DÛleÏité pro nás je zejména to,

Jak probûhlo samotné pfiedání? 
Pfii‰li v‰ichni tfii dárci, Ing. ÎiÏka

generální fieditel âKD Blansko
Engineering a.s., JUDr. Janák, kter˘
v celé vûci fungoval jako prostfiedník
a pan Nguyen, majitel vozu. Panu
Nguyenovi jsme vûnovali obraz, kte-
r˘ namalovaly na‰e dûti. Dojalo ho
to, protoÏe zfiejmû nic neãekal, bylo
to celé velmi emotivní.

Obrazy dûtí z va‰í ‰koly jsou zná-
mé, osobnû je mám moc ráda, mají
v sobû cosi konej‰ivého. NepÛsobí
depresivnû, ani kdyÏ jsou v tmav‰ích
barvách...

To je zásluha na‰í vychovatelky
a arteterapeutky Mariky Zouharové.
U nás malují v‰echny dûti, Ïe má nû-
kdo mozkovou obrnu, to není dÛvod
nemalovat. Dostane „packu”, kterou
mÛÏe namáãet do barvy, a tou maluje.
Men‰í vûci vznikají v ateliéru, vût‰í
pak venku v atriu, kdy se plátno po-
staví na stojan nebo poloÏí na zem.
Obrazy jsou zpÛsob, jak prezentovat

na‰i ‰kolu na vefiejnosti. KdyÏ visí
v oficiálních prostorách na‰ich dárcÛ
a sponzorÛ, nûco to uÏ znamená.
Ostatnû je to vhodná forma vyjádfiení
díkÛ za poskytnutou podporu, jako
tomu bylo i v tomto pfiípadû. 

Opût se vracíme ke vztahÛm s ve-
fiejností. Obãanské sdruÏení, které
‰kola zaloÏila právû pro tyto úãely,
se jmenuje „Poãítáte s námi?” Máte
pocit, Ïe blanenská vefiejnost se
Základní ‰kolou speciální poãítá? 

Podle mû má ‰kola v Blansku do-
br˘ kredit. Pofiádáme spoustu akcí,
tfieba reprezentaãní ma‰karní ples,
kter˘ je velmi oblíben˘. KaÏdoroãnû
probíhá pfied ‰kolou setkání motorká-
fiÛ, kdy se uzavfie celá ulice, pfiitom
jsem ze strany obãanÛ nesetkala s je-
din˘m náznakem nevole. Naopak, je-
den ze sousedÛ nám zajistil potisk na
triãka. Pevnû vûfiím, Ïe je tomu tak
i díky pozitivní prezentaci ‰koly na
vefiejnosti. Lidé zkrátka o na‰í práci
ví a jsou ochotni nás podpofiit. 

Text: Klára Kuãerová

Ïe vÛz má speciál-
ní úpravu pro vo-
zík. Pfiepravit dítû
na vozíku totiÏ ne-
ní jen tak, pfiitom
dobrá tfietina na-
‰ich dûtí invalidní
vozík pouÏívá.
Také nám hodnû
pomohou tfii plno-
hodnotná místa
vzadu: témûfi v‰e-
chny dûti mají
motorické problé-
my, je problém je
stabilizovat tak,
aby za jízdy ne-
pfiepadávaly, coÏ
byl tfieba ve Fabii
problém. 

Îivot dûtem ze speciální Z· v Blansku
usnadní nov˘ dárek

Pan Nguyen Thi Nhata pfiedstavuje darovan˘ vÛz. Foto: Jan Dvofiák

Pro dûti je malování radost. Foto: Marika Zouharová

Za 20 let svého pÛsobení se Základní ‰kola speciální na ÎiÏkovû ulici
stala souãástí blanenského Ïivota. Práce jejích ÏákÛ zdobí mûstskou kni-
hovnu i prostory radnice, ‰kola se pravidelnû úãastní v˘tvarn˘ch soutûÏí
Galerie mûsta Blanska a akce Strom splnûn˘ch pfiání se stala nedílnou
souãástí adventu. Blanen‰tí obãané a podnikatelé si Základní ‰kolu speci-
ální vzali zkrátka za svou. 

DÛkazem této skuteãnosti bylo i oficiální pfiedání automobilu znaãky
Citroen Berlingo, které probûhlo 9. 10. 2012 za pfiítomnosti generálního
fieditele âKD Blansko Engineering, a. s. Ing. Emila ÎiÏky, JUDr. Stanislava
Janáka a pana Nguyen Thi Nhata. O podrobnostech a pozadí celé akce
jsem si povídala s paní Mgr. Ludmilou Konopkovou, fieditelkou Základní
‰koly speciální v Blansku. 
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Nov˘ Ford B-Max 
motor 1,4 - 90PS, posuvné dvefie
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