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OSLAVILI JSME 25. NAROZENINY! 
 

Vážení přátelé, 

v životě každého člověka představuje prvních 25 let obrovský kus cesty. Od narození, přes 

první krůčky a slůvka, vzdělání, profesní přípravu až po dospělost, první zaměstnání atd. 

Kolik zážitků, snů a plánů, vítezství i proher každý z nás za čtvrtstoletí prožije, se v několika 

řádcích těžko vyjádří. Stejně je tomu, chceme-li vystihnout historii jedné organizace.  

K výročí 25 let od vzniku naší organizace držíte v ruce pamětní sešit, který by mohl být na 

následujících stránkách zaplněn obsáhlým textem, jenž by byl výčtem pomyslných milníků 

v existenci jedné z mnoha pražských neziskových organizací. Místo těchto řádků jsme si však 

dovolili pamětní sešit pojmout trochu neobvykle. Za uplynulými roky se tak s námi můžete 

ohlédnout skrze různé významné dokumenty a archiválie, které jsou úzce spjaty s naší 

činností. 

Za úspěchy i neúspěchy Klubu vozíčkářů Petýrkova stojí lidé, jejichž osudy a životní příběhy 

se nesmazatelně promítly do minulosti a přítomnosti naší organizace. Lidé se svými klady a 

zápory, se svými starostmi, radostmi, schopnostmi a dovednostmi. Bez podpory všech 

těchto lidí s dobrým srdcem, a také bez obrovské vstřícnosti a pochopení firem, 

dobrovolných spolupracovníků, nadací a nadačních fondů a zejména bez dlouhodobé 

podpory a spolupráce Hlavního města Prahy a Městské části Praha 11 by se Klub vozíčkářů 

Petýrkova nestal tím, čím je dnes: neopomenutelnou a stabilní součástí sítě sociálních služeb 

v naší lokalitě. 

Klub vozíčkářů Petýrkova uplynulé čtvrtstoletí naplnil cílevědomou prací. Zprvu jako 

občanské sdružení, později i s novou právní formou – jako obecně prospěšná společnost. 

Smyslem veškerých aktivit nám však do budoucna stále zůstává každodenní poskytování 

pomoci lidem s tělesným postižením, kteří naše služby potřebují a kterým naše pomoc 

umožní žít co nejběžnějším způsobem života jako každý jiný člověk. 

I když se budu opakovat…to vše právě a především za pomoci těch, kteří podporují naši 

činnost a zejména pak díky našim zaměstnancům. Všem dárcům, příznivcům, 

spolupracovníkům, členům řídících orgánů, chlapcům vykonávajícím civilní službu, bývalým i 

současným pracovníkům proto patří obrovské poděkování. 

 

 

Mgr. Tomáš Drábek, 

ředitel Klubu vozíčkářů Petýrkova, o. p. s. 

 

 



 

 

VÁCLAV KREJČÍ – ZNÁMÝ, NEZNÁMÝ 
 

Vážení, 

pokud budete číst anebo alespoň listovat v této brožuře, určitě si povšimnete podpisů, které 

jsou pod většinou dopisů z doby zrodu Klubu vozíčkářů Petýrkova. Podepsaný je Václav 

Krejčí. Člověk, kterého si mnozí z obyvatel bezbariérových domů v Petýrkově ulici ještě 

dobře pamatují, ale také člověk, jehož jméno dnes už mnohým novým obyvatelům domů nic 

neříká. Kdo to tedy byl? 

Václav Krejčí se narodil v Praze a až do svých 16 let žil jako všechny ostatní děti a dospívající. 

Bohužel se ale stal jednou z posledních obětí nákazy dětskou infekční obrnou. Dlouho se 

léčil, choroba však zanechala trvalé následky, a tak se Václav Krejčí chtě nechtě zařadil mezi 

lidi se zdravotním postižením. V těchto ale i následujících letech mu velkou oporou byli 

rodiče, sestra, rodina. Protože však byl svou povahou a založením velmi aktivní a 

společenský člověk a vášnivý šachista, tak ani postižení mu nebylo překážkou žít velmi 

činorodě.  

V roce 1988, kdy se nastěhoval do nově postavených bezbariérových domů v Petýrkově ulici, 

už pracoval pro několik organizací sdružujících lidi se zdravotním postižením. Brzy si však 

jako vozíčkář všiml, že ani bezbariérové bydlení není bez nedostatků. Lidé, kteří tu žili sami, 

zůstávali někdy i přes noc na vozíku. Pokud se jim vozík rozbil ať doma či venku rychlá 

pomoc nebyla. To všechno ho vedlo k úvahám jak situaci vozíčkářů zlepšit.  

Inspirace přišla z tehdejšího západního Německa, kde lidé s tělesným postižením, zejména 

vozíčkáři, využívali pomoc prostřednictvím civilní služby tj. civilkářů, které i my dobře 

pamatujeme. Václav Krejčí získal pro svou myšlenku spolupracovníky mezi svými přáteli a 

obyvateli bezbariérových domů a rozjel se stroj, jehož on byl motorem. Vše vznikalo tzv. na 

zelené louce, někdy metodou pokusů a omylů, ale základ a vize byla. Nelze pominout, že 

společenské změny v roce 1989 byly příznivé i pro život hendikepovaných.  

V roce 1992 oficiálně vznikl Klub vozíčkářů Petýrkova, občanské sdružení. Václav Krejčí byl 

jeho obětavým, spolehlivým a oblíbeným pracovníkem až do své smrti v roce 1998. 

V letošním roce, 1o. listopadu by mu bylo 80 let.  

 

 

 

Alžběta Šafránková, 

členka správní rady Klubu vozíčkářů Petýrkova, o. p. s 

 

  



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

  

  

   

 



 

         

  

  



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

O NAŠÍ ORGANIZACI 
Klub vozíčkářů Petýrkova je obecně prospěšná společnost, transformovaná v roce 2013 

z původního stejnojmenného občanského sdružení založeného již v roce 1992, která 

umožňuje lidem s tělesným postižením v Praze 11 samostatný život. Jsme organizací, která 

klade důraz na svou historii, stabilitu a lokální komunitní charakter. Mezi naše hodnoty patří 

lidskost, transparentnost, spolehlivost a nezávislost. 

Jako registrovaný poskytovatel sociální služby osobní asistence umožňujeme lidem 

s  tělesným postižením v maximální možné míře sebeurčení žít ve vlastních domácnostech, 

především v bezbariérových bytových domech v Petýrkově ulici v Praze 11 a blízkém okolí. 

Jsme totiž přesvědčeni, že i naši klienti chtějí žít plnohodnotný a důstojný život jako každý 

jiný člověk. Proto se snažíme vynakládat maximální úsilí, aby mohli žít samostatně 

s dostatečnou mírou podpory a nebylo pro ně jedinou možností strávit život v pobytových 

zařízeních.  

Aby naše služby byly komplexní, zajišťujeme nepřetržitou pohotovostní pomoc, půjčovnu 

kompenzačních pomůcek nebo další doplňkové činnosti. V oblasti poskytování terénní 

sociální péče patříme v České republice mezi první organizace, které v devadesátých letech 

minulého století začaly podobné služby poskytovat. 

 

Jsme víc než jen služba osobní asistence! 

 

Klub vozíčkářů Petýrkova, o. p. s. 

Petýrkova 1953/24, 148 00 Praha 4 | IČ: 45245606 

tel.: +420 727 821 669 | e-mail: info@kvp.cz | ID datové schránky: 7nqqcpf 

web: www.kvp.cz | bankovní spojení: 68932111/0100 

 

       

             

Pamětní sešit vydaný k příležitosti oslav 25. výročí Klubu vozíčkářů Petýrkova, o. p. s. 

Praha, říjen 2017 

 



 

 PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem, kteří nám pomáhají naplňovat naši vizi a poskytují nám podporu. 

                 

                            

      

         

           

                    

                                         

                       

JUDr. Růžena Trojánková • Ing. Ladislav Kos, senátor PČR • Petra Freimannová 

 


