
Poohlédnutí za 1. roèníkem charitativního bìhu 
Farma Hvozd- Hvozd 

a závodem na speciálních kolech 
pro každého kluka i holku bez rozdílu hendikepu



4. září 2021 uspořádala Farma Hvozd, Centrum rekondiční medicíny 
Farmy Hvozd a organizace Černí koně první ročník charitativního závodu 
pro širokou veřejnost.

OrganizaceOrganizace Černí koně vyrábí a bezplatně poskytuje speciální kola hendi-
kepovaným dětem. Výrobní cena kola „šitého na míru postižení dítěte“ se 
pohybuje mezi 30-90 tisíci korun. Organizace dále zaměstnává lidi s hendi-
kepem a tím, stejně jako Centrum rekondiční medicíny Farmy Hvozd, usilu-
je o integraci hendikepovaných lidí do běžného života.

Cílem této akce bylo získat finanční obnos na výrobu speciálního kola, pou-
kázat na význam pohybu pro lidi zdravé i lidi s hendikepem, zdůraznit 
schopnosti hendikepovaných a uvědomit si, že lidi s hendikepem nás i naše 
děti mohou mnohému naučit. V neposlední řadě jsme chtěli představit Lu-
žické hory jako místo vlídné pro každého, bez ohledu na zdravotní stav.

Běžeckého závodu se účastnilo 117 závodníků, v tandemovém závodu na 
speciálních kolech (hendikepovaný vs. bez hendikepu) startovalo 12 dětí s 
handicapem.



Zásluhou sponzorů, díky dotacím od měst a obcí a startovnému, akce 
vygenerovala úžasných 180 tisíc Kč. Tyto peníze byly využity na výrobu 
dvou speciálních kol, každé v hodnotě 90 tisíc Kč pro Denisu a Filipa. Vinou 
handicapu, mají obě děti velmi omezenou možnost pohybu, speciální kolo 
jim zkvalitní dětství a navíc přinese i možnost rehabilitace.

OdbornýOdborný program na téma „Význam pohybu pro každého“ připravili motolští 
zaměstnanci oddělení tělovýchovného lékařství, MUDr. Jan Pokorný a Mgr. 
Michaela Ulrichová, jejich přednášky sklidily velký úspěch.

Součástí edukačního programu byly i rozcvičky před závody všech věko-
vých kategorií a všemi druhy závodů, pod vedením zkušených fyzioterapeu-
tů. Tento zvyk k naší radosti následně převzali i další organizátoři závodů.
Díky tomu, že Černí koně propůjčili řadu kompenzačních pomůcek k vy-
zkoušení se podařilo zdůraznit schopnosti a respekt k hendikepovaným. 
Velmi si vážíme řady dobrovolníků, skvělého doprovodného programu 
(kapela QUTEEZ, taneční skupina Black Shadow, sestry Motlovy…) za to, 
že atmosféra celého závodu byla neobvykle přátelská a spontánní.

Tyto skutečnosti a radost Denisky a Filipa z kol, nám organizátorům daly 
impulz k organizaci druhého ročníku charitativní akce.
 

Věříme, že i další ročník 2.- 3.9. 2022, bude minimálně stejně úspěšný. 

Farma Hvozd, Centrum Rekondiční medicíny Farmy Hvozd
Černí koně


