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VYSOČINA 



Byla sobota 23. května 2015 ráno a den se pomalu 
probouzel. Sluníčko se nám schovávalo za mraky,  
z kterých naštěstí nespadla ani kapka.  Vypadalo to, že 
bude den jako každý jiný. Kdo si však toto myslel, byl  
na omylu. Na tento den naplánoval pan Stanislav 
Merunka , pověřený zástupce Integračního sportovní -
ho klubu Vysočina, společně se svojí sportovní 
jednotkou Sportovní dopoledne pro děti ze Školičky 
Kamarád.   



 
Něco málo o ISK Vysočina – je to sportovní klub tělesně 
postižených sportovců, kteří se věnují, jak aktivnímu 
sportu, tak i sportu rekreačnímu. Jejich integrační 
sportovní klub Vysočina vznikl vytvořením přípravného 
výboru dne 25. ledna 2011. 
     Již v roce 2010  všichni,  jak sportovci,  dobrovolníci a 
asistenti sportovců pociťovali potřebu vykonat a také dělat 
něco pro jiné a nečekat až někdo něco udělá pro ně.  
Z tohoto důvodu se v průběhu roku 2010 rozhodli zapojit 
do aktivit Asociace integrovaných sportů. 
     Asociace integrovaných sportů zkráceně  AISa se  
po letech zkušeností se sportem  
tělesně  postižených,  rozhodla upravit pravidla sportů  
pro nejvíce tělesně postižené sportovce a tyto sporty 
přiblížit i ostatním postiženým, tak  i široké veřejnosti. AISa 
začala úzce spolupracovat s o. s. Sportem proti bariérám  
Český ráj Nová Paka. 
 
 



 
V rámci sportovního dopoledne si děti vyzkoušely závěsný 
kuželník, u kterého asistoval Jarda Polívka /nejlepší 
kuželkář družstva BUBÁCI / 
 
 



 
Další disciplínou byl slalom na vozíku s perfektním 
jezdcem Jendou Coufalem. 
 
 



 
Další člen ISK Vysočina Milan Bartůněk přijel 
 s handbikem - který mimo jiné sklidil asi největší 
úspěch jak u dětí, tak i u dospělých. 
 
 



 
Všem nám byl představen hlavní sport Boccia. 
Boccia (boča) je sport podobný francouzskému pétanque 
určený lidem s těžkým tělesným postižením, kteří jsou odkázáni 
na invalidní vozík. Jedná se o modifikaci klasických her (bocce, 
boules, pétanque, lawn bowling). Původně byla zamýšlena 
jako hra pro postižené dětskou obrnou, v dnešní době ji však 
provozují i sportovci s jinými vážnými poruchami hybnosti. 
V roce 1984 se Boccia stala paralympijským sportem s jasně 
danými pravidly. V roce 2008 ji provozovali tělesně postižení 
sportovci ve více než 50 státech. 
Hráči mají k dispozici dobře uchopitelné kožené míčky červené a 
modré barvy, podle nichž jsou rozděleni v družstvech. Důležitou 
roli hraje bílý míček, tzv. „Jack“, jeho vhozením do pole určený 
hráč zahajuje hru, ostatní se pak postupně snaží dostat míčky 
své barvy co nejblíže k Jacku. Vyhrává ten, jehož míčky jsou 
 u Jacka v početní převaze. Boccii je možné hrát v tříčlenných 
družstvech, párech i jednotlivcích. 
 
 





 
Po sportu vyhládne všem. Malé občerstvení se hodilo a 
za to moc děkujeme paní kuchařce Evči, Káti a všem 
pomocníkům ze Školičky Kamarád. 



 
Pomalu se blížil konec Sportovního dopoledne a tak 
nastal čas prozradit dvě překvapení. Jedno překvapení 
tajila Školička Kamarád a druhé ISK Vysočina. Kdo začne?  
Za Školičku Kamarád tajemství prozradila krásnou řečí  
p. uč.Alenka Černá, která  předala sportovnímu klubu 
 v rámci školičkového projektu Podejme si ruce šek  
v hodnotě 5.000Kč, což byla část z výtěžku vánočního 
jarmarku pořádaného Školičkou Kamarád. 
 

 



 
Na závěr nás čekala dvě překvapení – jedno ze strany 
Školičky Kamarád a jedno ze strany ISK Vysočina. Kdo 
začne?  
Za Školičku Kamarád překvapení prozradila krásnou řečí 
p.uč. Alenka Černá. Školička Kamarád v rámci projektu 
Podejme si ruce předala sportovnímu klubu šek v 
hodnotě 5.000,- Kč, což byla část z výtěžku vánočního 
jarmarku pořádaného Mateřskou Školičkou Kamarád. 
 
 

Pan Merunka Školičce Kamarád poděkoval. Z jeho úst 
zazněla pravdivá věta, že bychom měli pomáhat nejen 
vozíčkářům, ale i těm kteří si o pomoc řeknou a i těm, 
kteří si o pomoc neřeknou, ale potřebují  ji.  
Nastal čas prozrazení překvapení od ISK Vysočina. To 
jsme koukali, když každý účastník dostal nádhernou 
medaili, diplom z dílny pana Merunky a jako třešničku 
na dort zdobený perník. Děkujeme.   



A to už je vážně konec.  
Byl to krásný den s bezva  lidmi, kterým září jiskřičky 

 v očích a baví je život. 
Poděkování patří  panu Merunkovi, Staníkovi 

Merunkovi, Milanu Bartůňkovi, Jardovi Polívkovi, 
Jendovi Coufalovi, Kačce Vitáskové a Jirkovi 

Charvátovi.  



 

Těšíme se na další setkání se super  

človíčky z ISK Vysočina!! 
Zpracovala: Pavla Zichová 

Zdroje: fotogalerie  MŠ 
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