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O WYJEŹDZIE
W dniach 30 października – 4
listopada 2013 odbyła się kolejna
nietypowa wyprawa, organizowana
przez Fundację Podróże bez Granic.
Był to już nasz trzeci wyjazd
zagraniczny, który tym razem różnić
miał się od poprzednich tym, iż
jechaliśmy do Pragi pociągiem i na miejscu korzystać mieliśmy z
lokalnych środków transportu, aby sprawdzić czy w większej grupie
osób o różnym rodzaju i stopniu niepełnosprawności, jest to w
ogóle możliwe….
Nasza grupa składała się tym razem z 14 osób i psa asystującego, w
tym dziewięciu osób z niepełnosprawnością: sześciu osób
poruszających się na wózkach, osoby niewidomej, niedowidzącej,
osoby z niepełnosprawnością intelektualną, a także pięciu
asystentów.
Podczas
wyjazdu,
pomimo
trudności
topograficznych,
niesprzyjającej pogody i pecha w
postaci dziurawionych kilkakrotnie
dętek, udało nam się w Pradze
zobaczyć praktycznie… wszystko,
co tylko nie było akurat zamknięte, a przewodniki opisują jako warte
zobaczenia. Wszystkie te rzeczy staramy się przedstawić w niniejszej
relacji, opisując je pod kątem dostępności dla osób z
niepełnosprawnością wraz z sugestiami jak pewne bariery pokonać,

aby wrócić z poczuciem satysfakcji i przekonaniem, że nie ma rzeczy
niemożliwych, jeżeli tylko się czegoś chce i ma u boku odpowiednio
nastawioną ekipę!
Podróż ta nie byłaby możliwa bez wsparcia i dofinansowania
zewnętrznego, którego udzieliły nam tym razem:






Firma ubezpieczeniowa UNIQA
Polska która wsparła naszą
wyprawę finansowo,
Firma GIFT Centrum Podróży, która
objęła nasz wyjazd, już po raz
kolejny, opieką formalną jako
licencjonowany
organizator
turystyki,
A także firma VOX Polska,
która
udostępniła nam, już tradycyjnie,
zestawy słuchawkowe ułatwiające
zwiedzanie i poruszanie się grupom
zorganizowanym.

Patronatem medialnym objął nasz wyjazd magazyn informacyjny
osób niepełnosprawnych naszesprawy.com.pl.
Wyjazd, jako wyjazd organizowany przez Fundację, był wyjazdem
niekomercyjnym, a mimo, iż grupa składała się w większości z osób
nieznających się wcześniej, naszym celem był powrócenie z wyjazdu
jako zgrana „paczka” znajomych. Sprzyjać temu miał zarówno
zróżnicowany skład grupy, a także mała liczba asystentów, która
skłaniała wszystkich do maksymalnej aktywizacji i zaangażowania!
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Tradycyjnie już, wyjazd ten miał swoją misję, czyli stworzenie tego
właśnie Poradnika Podróżnika z Niepełnosprawnością, który ma
wspomóc wszystkich chętnych w zwiedzaniu pięknej czeskiej stolicy.
Poradnik, został opracowany w oparciu o relacje i spostrzeżenia
wszystkich uczestników, a wiec jest wspólnym dziełem całej naszej
ekipy. Przepraszamy, że musieliście tyle na niego czekać!
Życzymy miłej lektury i spełniania podróżniczych marzeń!
Praska Ekipa Podróży bez Granic
Ania, Bartek, Grześ, Kasia, Kasia, Maciek, Mateusz, Marta,
Marzenka, Michał, Młody, Natalia, Renata i Tomek

30.11.2013: Podróż…
20:00 – Na holu Dworca
Centralnego spotykam się z
grupą jadącą do Pragi. Jest to
mój drugi wyjazd z Fundacją
Podróże bez Granic. Do Pragi
jadę po raz trzeci, ale pierwszy
raz na kilka dni. Mam nadzieję,
że będąc dłużej poczuję
atmosferę miasta. Łamanie
barier zaczynamy od dobrej
komunikacji między sobą, już
jadąc
pociągiem
mam
wrażenie, że z niektórymi
osobami znam się jak łyse
konie. (Renata)

30 listopada o godzinie 20
rozpoczęliśmy kolejną Podróż bez
Granic - tym razem do Pragi.
Miejscem zbiórki gdzie cała ekipa
spotkała się po raz pierwszy był
Dworzec Centralny w Warszawie.
Pomimo tego, że uczestnicy byli z
różnych części Polski wszystkim
udało się dotrzeć na miejsce na
czas.

Po krótkim przywitaniu przez naszą
organizatorkę Martę zostaliśmy
tradycyjnie wyposażeni w zestawy
podróżne:
spersonalizowane
przywieszki do bagaży, identyfikatory, a przede wszystkim notesy z
ołówkami, które służyć miały do spisywania naszych relacji i
obserwacji. Następnie udaliśmy się na peron, z którego odjeżdżał
nasz pociąg.
„Na peron odprowadzała nas eskorta Policji oraz Straży Ochrony
Kolei! Panowie pomagali jak umieli, a operacja naprawdę nie była
prosta zwłaszcza, że byliśmy bardzo mało kompaktowi: 14 bagaży, 6
wózków, 4 osoby z dużymi problemami w chodzeniu i 2 osoby które
do przedziału trzeba zanieść – a wspominałam już gdzie znajdowały
się nasze przedziały? Oczywiście na środku wagonu, pomimo
wyraźniej informacji podczas zamawiania biletów jaką grupą
jedziemy… Była to pierwsza, choć wcale nie ostatnia przeszkoda
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podczas tej podróży, którą musieliśmy pokonać z uśmiechem.
Polskie pociągi udowodniły, iż są prawdziwymi poligonami dla
prawdziwych twardzieli zarówno osób niepełnosprawnych jak i
naszych asystentów!” (Ania)
Po upchnięciu nas do wagonu, w którym zatarasowaliśmy wszystkie
możliwe przejścia i korytarze, zaraz po odjeździe rozpoczęła się cała
skomplikowana
procedura
pakowania
do
przedziałów…
Doświadczenie to było o tyle trudne, co zabawne… kto jeździ
kuszetkami wie, że zwykłe bagaże najczęściej tarasują całą podłogę,
a co zrobić jak obok bagaży w 4 przedziałach zmieścić trzeba jeszcze
6 wózków w tym 3 aktywne? Ten początek pokazał jednak jak
ważna jest zgrana grupa. „Już wtedy widać było, że wszyscy szybko
uczyliśmy się nawzajem, odkrywaliśmy jak komu pomagać, każdy
mógł liczyć na wsparcie każdego i można było odnieść wrażenie, że
znamy się już jakiś czas…” (Marzena)

ASYSTA PKP
Podczas podróży pociągiem można zamówić asystę PKP zarówno na czas
wsiadania i wysiadania z pociągu, przesiadki i poruszania się po dworcach.
Obsługa zarówno na infolinii jak i na dworcach jest miła i profesjonalna.
Podczas zamawiania wsparcia należy podać dokładne dane przejazdu oraz
uzgodnić dogodne miejsce spotkania. Podczas podróży zagranicznej należy
poprosić o zamówienie asysty także na dworcu docelowym – zarówno na
przyjazd jak i powrót. Asysta oczekiwać będzie przy wejściu do pociągu –
warto upewnić się u obsługi, w jaki sposób dostać się na właściwy peron w
drodze powrotnej, aby uniknąć niepotrzebnego stresu i na czas dotrzeć do
pociągu.
Jeśli podróżnemu potrzebna jest asysta w zakresie wsiadania i wysiadania
lub przesiadania się do pociągu należy zgłosić taką potrzebę pod nr. telefonu
19 757/ 22 3919757 lub poprzez formularz zgłoszeniowy.
Jeśli podróżnemu potrzebna jest asysta także podczas poruszania się na
większych dworcach należy skontaktować się z całodobowym numerem
telefonu 22 474 13 13 lub adresem e-mail: cbdk@pkp.pl
Osoby o widocznej niepełnosprawności, osoby niewidome bez przewodnika i
osoby które ukończyły 70 lat mogą kupić bilet u konduktora podczas kontroli.
Aktualne informacje odnośnie kontaktu i zasad zamawiania asysty dostępne
są na stronie: www.intercity.pl
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31.10.2013: Dzień 1 – Dojazd, Stare Miasto i Józefów…
Już pierwszy dzień dał nam
odczuć, że wybraliśmy się na
wyprawę dla entuzjastów
wysiłku fizycznego i smukłej
sylwetki, ponieważ miejsc
których nie wolno przegapić
jest tak wiele, że trzeba się
porządnie
nachodzić
i
namachać kółkami, żeby
czegoś nie przegapić, a Praga
nie jest specjalnie płaska…
(Ania)

Po całonocnej podróży spędzonej w
pociągu, ok. 7.30 dotarliśmy do
Pragi. Na peronie już czekała na nas
czeska asysta i rozpakowanie poszło
nam całkiem sprawnie. Pełni
ekscytacji, że jesteśmy już na
miejscu ruszyliśmy do hostelu gdzie
mieliśmy dosłownie chwilę na
ogarnięcie
się
po
podróży,
pozostawienie bagaży i udanie się
na energetycznie śniadanie do
Kawiarni Narodni.

Jak się szybko okazało było to coś czego wszyscy po takiej podróży
bardzo potrzebowaliśmy, a jednocześnie stanowiło pierwszy czeski
element bo śniadania na mieście to częsty sposób Czechów na
rozpoczęcie dnia. W kawiarni zajadaliśmy się jajecznicą, omletami i
kiełbaskami, przepędzając resztki snu tak potrzebną kawą i herbatą.
Posileni, z uśmiechem na ustach ruszyliśmy na zwiedzanie. Celem
pierwszego dnia był most Karola, stare miasto, Józefów oraz rejs
statkiem po Wełtawie.
„Na moście spotkaliśmy się z Panią
Kasią, która opiekowała się nami
zaledwie przez 2 dni, a i tak zdążyła
w tym czasie z profesjonalnej
przewodniczki zmienić się na koniec
w zaprzyjaźnioną „uczestniczkę”
naszej ekipy.” (Marzena)

MOST KAROLA
Most jest brukowany, ale spacer po nim nie sprawia problemów. Osoby z
dysfunkcją wzroku mogą podziwiać usytuowane na nim rzeźby dotykowo.
STARE MIASTO
Uliczki brukowane, miejscami wąskie chodniki i dużo turystów – poza tym
brak jednak barier architektonicznych
JÓZEFÓW
adres: U Staré školy 1, 110 00 Praga 1
godziny otwarcia: zmienne w zależności od sezonu,
cena biletów: dla osób niepełnosprawnych – bilet ulgowy
Z czterech otwartych dla zwiedzających synagog tylko dwie są dostępne dla
osób poruszających się na wózkach – są to synagoga Hiszpańska i synagoga
Maisla. Warto też zajrzeć na cmentarz, aby poczuć klimat miejsca, choć nie
jest on dostępny dla wózkowiczów ze względu na schody i wąskie ścieżki.
W dzielnicy żydowskiej brakuje jakichkolwiek dotykowych eksponatów –
wszystkie zbiory w synagogach znajdują się w gablotach, nie ma także
dotykowych makiet.

„Pani Kasia obrazowo opowiadała o oglądanych przez nas
zabytkach, co jest dla mnie ważne, ponieważ ułatwia mi to
widzenie. Od firmy VOX otrzymaliśmy natomiast na czas podróży
odtwarzacze ze słuchawkami, dzięki którym nie trzeba stać blisko
przewodniczki, żeby słyszeć, o czym opowiada i można w tym czasie
rozglądać się czy robić zdjęcia.” (Renata)
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Na mnie i na Maćku
największe wrażenie zrobił
Most Karola podczas rejsu po
Wełtawie. Z wody wyglądał
jeszcze piękniej niż z lądu, tak
dostojnie i majestatycznie.
(Bartek i Maciek)

Dla mnie tego dnia bohaterką
okazała się Ania, która tak
szalała po „kocich łbach”
Pragi, że przebiła koło –
mimo wszystko dzielnie sobie
radziła,
pokonując
brukowane
uliczki
„z
kapciem”, co wcale nie było
łatwe
jeżdżąc.
Grupa
wózkowiczów była na tyle
przygotowana, że miała
zapasową dętkę, ale niestety
nie
mieliśmy
pompki…
(Marzena)

Po obejrzeniu mostu, przeszliśmy
przez
Bibliotekę,
gdzie
zafascynowała nas „studnia” z
książek, na Plac staromiejski. Po
dokładnym
obejrzeniu
placu,
kolejnym naszym celem był
Józefów, żydowska dzielnica Pragi
gdzie na niewielkim obszarze
zachowało się kilka synagog, stary
ratusz i cmentarz. Nam udało się
zwiedzić synagogi, które dostępne
są dla wózkowiczów tj. synagogę
Maisla i synagogę Hiszpańską,
zatrzymaliśmy się również na
cmentarzu, najstarszym ocalałym
cmentarzu żydowskim w całej
Europie, działającym od XV do XVII
wieku. Cmentarz na wszystkich
chyba zrobił ogromne wrażenie:
smutny, trudno dostępny, ale
przepełnionym niezwykłą magią…
Stare pochylone płyty nagrobków,
jeden na drugim tworzą historię
tego miejsca, która unosi się w
powietrzu,
a
ciekawe
ukształtowanie
terenu
dodaje
jeszcze cmentarzowi tajemniczości.
Po krótkiej chwili refleksji z
Józefowa udaliśmy się na rejs

statkiem po Wełtawie, z którego podziwialiśmy piękne widoki Pragi.
Rejs po Wełtawie stanowił wyczekiwaną przez wielu chwilę
oddechu po całym intensywnym dniu. Choć wejść na pokład
osobom na wózkach nie było łatwo, bo co do zasady statek nie jest
dostosowany, na pewno warto popłynąć, tym bardziej że obsługa
statku chętnie angażuje się w pomoc w znoszeniu wózkowiczów po
schodach, a widoki rekompensują niedogodności.
Po rejsie spacerując uliczkami Pragi dotarliśmy na obiadokolację do
restauracji Jedove Hyse. Jest rodzinnie, czesko i pięknie. „Pijemy
piwko i jemy pyszne knedle, kotlety serowe, a niektórzy rozkoszują
się dużą porcją golonki i dzielą się z innymi osobami tym co mają na
talerzu. Świętujemy urodziny Marzenki.” (Renata)
„Pyszny rosół, wspaniała
golonka, która przeraziła
mnie swoim ogromnym
wyglądem,
za
to
rozpieściła moje kubki
smakowe wynagrodziły
nam dzisiejszy wysiłek.
Nie było szans na to,
bym niestety zjadła całą
golonkę, bo była prawie
większa ode mnie… Po pysznej kolacji zostałam bardzo miło
zaskoczona tortem z okazji moich urodzin… Bardzo się wzruszyłam i
był to dla mnie naprawdę cudny czas. Miło było usłyszeć od grupy
zaśpiewane 100 lat… Czy można sobie wymarzyć piękniejsze
urodziny? Dziękuję, że jesteście kochani…” (Marzena)
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1.11.2013: Dzień 2 – Strachów, Hradczany i Mała Strana
Ten dzień zwiedzania rozpoczęliśmy od przejazdu tramwajem do
Strachowa. Była to nie lada frajda dla Mateusza, który jest
miłośnikiem kolejek, pociągów, tramwajów itp.
Po pokonaniu dość stromej górki spotkaliśmy się z naszą
przewodniczką i udaliśmy się zobaczyć klasztor na Strachowie.
Niestety nie mogliśmy wejść do środka gdyż był zamknięty.
Wnętrze klasztoru mogliśmy natomiast obejrzeć przez zaszklone
drzwi – naprawdę robiło wrażenie…
„W czasie zwiedzania korzystam
też z pomocy optycznych. Do dali
używam lunetki, a do bliży lupy
podświetlanej. Na korzystanie z
tych pomocy mogę sobie
pozwolić, jeśli jest więcej czasu.
Bardzo ważną pomocą jest dla
mnie
aparat
fotograficzny,
którym mogę przybliżać różne
rzeczy, znajdujące się daleko.
Niektórzy dziwią się, po co robię
tak dużo zdjęć. Tłumaczę im, że
to, czego nie zdążę dokładnie
zobaczyć oglądam na zdjęciach,
korzystając w domu z dużego
monitora”. (Renata)

„Wiele rzeczy mnie fascynuje i
nieustannie
robię
zdjęcia.
Ponieważ na Strachowie jest
dużo zwiedzających, szybko
zauważam, że po raz drugi od
poprzedniego wieczoru z Natalią
zgubiłyśmy się…
tym razem
Marta znajduje nas bardzo
szybko. Przepraszam grupę, a oni
ku mojemu zdziwieniu przyjmują
nas z humorem, nazywając nasze
zgubienie
się
„żarcikiem
wyjazdowym”
i
od
teraz
postanawiają
pilnować
nas
lepiej.” (Renata)

Choć zagubienie uczestników grupy nie jest sytuacją, którą warto się
chwalić na forum, zdarzyło nam się to po raz pierwszy i piszemy o

„Praga jesienią jest zachwycająca,
delikatna mgła nad Wełtawą,
wilgotne uliczki, drogi usłane
złotymi liśćmi tworzą niesamowity
klimat…” (Marzena)

tym, bo było to ważną lekcją,
ale także… dowodem na duże
rozluźnienie grupy, poczucie
zgrania
i
dystansu
do
spotykających nas przygód,
wyzwań czy niedogodności.
Także i tym razem, ta poważna
rzecz została przez grupę
obrócona w żart, co nie znaczy
jednak, iż sprawa została
zbagatelizowana, ale uczuliła
nas na jeszcze większe
wzajemne
wsparcie,
co
zapobiegło dalszym tego typu
„przygodom”.

Po odnalezieniu „zgubków”
udaliśmy się na taras widokowy, gdzie mogliśmy podziwiać piękną
panoramę Pragi, której widoki zapierają dech w piersiach…
Następnie wyruszyliśmy na zwiedzanie Lorety i Zamku Praskiego. Ze
względu na czasochłonny proces zakupu biletów dla grupy osób z
niepełnosprawnością, na dziedziniec zamkowy dotarliśmy zaraz
przed godziną 12:00 mieliśmy więc okazję być świadkami uroczystej
zmiany warty.
Kolejnym punktem programu była Katedra św. Wita - „budowana
przez 6 stuleci perełka architektury, pokazująca różnorodność
stylów, między innymi: gotyckie malowidła ścienne, barokowy
wystrój, ciekawe nagrobki i piękne secesyjne witraże” (Renata).
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Po dokładnym obejrzeniu katedry
udaliśmy się do Zamku Praskiego
oraz na Złotą Uliczkę, która urzekła
wielu
swoją
historią
i
malowniczością, choć… „wcale nie
jest ze złota!

HRADCZANY

Dawniej
nazywała się
ulicą
Złotniczą, gdyż była siedzibą
miejscowych
złotników
i
rzemieślników. Teraz obejrzeć na
niej można ich pracownie.”
(Renata)

Aby otrzymać darmowe bilety dla grupy osób z niepełnosprawnością należy
mieć gotową listę uczestników ze wszystkimi danymi osobowymi wraz z
zaświadczeniami o niepełnosprawności – w zależności od osoby
obsługującej, wydawanie biletów może trwać długo, gdyż musi ona wpisać
ręcznie w system wszystkie dane.

„Złota uliczka zdecydowanie mnie
zauroczyła, dlatego uważam że
trzeba ją zobaczyć. Można tu
spotkać zupełnie nietypowe dla
Pragi małe domki, z wewnętrznymi
ekspozycjami prezentującymi dom
kowala, wróżki czy alchemika.
Niestety „chodnik” wyglądał tu
identycznie jak koło klasztoru w
Strachowie, czyli był jedynie luźną
interpretacją
tego
słowa…
wnętrza podziwiać można jedynie
przez szybę lub w samych drzwiach
domostw, które były najczęściej
zbyt wąskie aby wjechać do środka
na wózku. (Ania)

godziny otwarcia: zmienne w zależności od sezonu,
honorowa zmiana warty: 12.00
cena biletów: darmowy dla osób z niepełnosprawnością z legitymacją lub
orzeczeniem.

KATEDRA ŚW. WITA
Katedra dostępna dla osób poruszających się na wózkach – do wejścia
prowadzą rampy, w środku brak jest barier architektonicznych.
Utrudnieniem jest jednak panujący wewnątrz tłok. Niestety brakuje makiet
dla osób niewidomych i niedowidzących.
ZAMEK PRASKI
Zamek można zwiedzać dzięki zainstalowanej przy wejściu platformie
przychodowej, wyjść można natomiast tradycyjną drogą – tzw. schodami
konnymi – stopnie są bardzo szerokie i umożliwiają ich swobodnie
pokonanie na wózku.
ZŁOTA ULICZKA
Nierówne kostki brukowe bardzo utrudniają poruszanie się. Wejścia do
domków są bardzo wąskie, a eksponaty mało widoczne. Sama uliczka ma
jednak klimat, który warto poczuć.
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Zejście ze Wzgórza i opuszczenie Hradczan okazało się niemałym
wyzwaniem – spadek był ogromny i wysiłek potrzebny do
bezpiecznego zjechania zaskoczył chyba wszystkich z nas. Konieczna
była przerwa regeneracyjna na kawę i ciasto. Po miłym odpoczynku
udaliśmy się jeszcze przez Małą Stranę na Kampę – wyspę na
Wełtawie. W dzielnicy Mała Strana podziwialiśmy piękne domy w
różnych stylach i barokowy kościół św. Mikołaja z zewnątrz –
niestety do kościoła prowadzą schody.

Po dotarciu na Kampę zobaczyliśmy natomiast mur, na którym od
lat 80-tych umieszczane są m.in. wizerunki i teksty Johna Lennona.
Mnóstwo ludzi zostawia na niej swój ślad w postaci rysunku czy
napisu, a my zrobiliśmy sobie niezwykle kolorowe zdjęcie.

Dość ciekawa dla osoby
niewidomej może być również
Kolorowa
Fontanna.
Co
prawda
niewidomy
nie
zobaczy całego show, ale przy
odpowiednio dobranej muzyce
i szumie wydobywającej się
wody będzie się mógł
zrelaksować. (Natalia)

Jak widać dzień był bardzo
intensywny, dlatego z wielkim
apetytem
udaliśmy
się
na
obiadokolację
U Miedvidku…
Mieliśmy
okazje
posmakować
różnych
smakołyków
kuchni
czeskiej i napić się wyśmienitego
piwa, ale także na spokojnie
porozmawiać i zintegrować się z
grupą.

Mimo zmęczenia i zimna nie odpuściliśmy dalszego zwiedzania i
zdecydowaliśmy się jeszcze na wieczorny pokaz kolorowej fontanny.
Seans rozpoczął się o 21 i była to prawie godzinna magia „kolorów
połączonych z brzmieniem muzyki Antoniego Dworzaka – IX
Symfonii. Widok był zjawiskowy pełen fantastycznych barw i
świetnych dźwięków.” Renata
W drodze powrotnej udaliśmy się na spacer by podziwiać Pragę
nocą, naprawdę warto było mimo „delikatnego” listopadowego już
chłodu…
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PRAGA
– dostępność dla osób niewidomych

PRAGA
– dostępność dla osób poruszających się na wózku

Praga
nie
jest
niestety
miastem
dostosowanym
do
potrzeb
osób
niewidomych i niedowidzących. Nie ma w
mieście żadnych makiet, a rzeźby, które
można dotknąć
znajdują się prawie
wyłącznie na moście Karola. Dotykowo
można oglądać także rzeźby na Cmentarzu
Żydowskim, rzeźby Davida Czernego i inne
posągi na terenie miasta.

Praga jest przede wszystkim górzysta i brukowana… trzeba więc naprawdę
dużo siły, energii i zaparcia aby zwiedzić miasto poruszając się na wózku lub o
kuli, choć wszelki wysiłek z pewnością zostanie wynagrodzony przez widoki i
magiczny klimat miasta.

W kościołach i muzeach nie ma możliwości
dotykowego obejrzenia eksponatów ze
względu na odgradzające je barierki i
oszklone gabloty, osoba z wadą wzroku bez
kompleksowego opisu słownego nie ma
możliwości poznania zabytków i zbiorów
muzealnych.

Podczas zwiedzania warto korzystać z transportu publicznego pomimo, iż nie
wszystkie składy są dostosowane… o transporcie więcej na str. 14.

Z Pragi najbardziej pamiętam górzysty teren i bruk, brukiem
poganiający. No i jadąc pociągiem zastanawiałem się jak to wszystko
ogarniemy. Generalnie podróżując po mieście trochę pary w dłoniach
trzeba posiadać, ale za to jaka wielka satysfakcja jak zdobyło się
kolejny wycieczkowy szczyt. (Michał)

W samym mieście zauważyć można
fakturowe i kolorowe oznakowania szlaków
komunikacyjnych. Trzeba jednak uważać,
gdyż niektóre z nich prowadzą na ściany
budynków…
Sygnalizacja świetlna w centrum miasta jest
udźwiękowiona.
Dobrze oznaczone są też schody wewnątrz
budynków – podświetlone lub kontrastowe.

Poruszanie się na wąskich chodnikach, w dodatku pełnych turystów,
nie było łatwe, ale trzeba oddać Czechom sprawiedliwość, że mimo
wszędobylskiej kostki brukowej na ulicach mozaika, z której
zbudowane są chodniki była równa, a większość krawężników na
przejściach zniwelowano, co pozwalało swobodnie poruszać się
wózkami. (Ania)
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2.11.2013: Dzień 3 – Wyszechrad i Nowe Miasto

Trzeciego dnia naszego pobytu w Pradze pogoda zepsuła się – było
szaro, buro, ponuro i padał deszcz. Nie zraziło nas to jednak za
bardzo i w znakomitych humorach poszliśmy na spacer. Zwiedzanie
zaczęliśmy od jednego z największych placów w Europie - Placu
Wacława – dawnego miejsca doniosłych wydarzeń historycznych, a
obecnie bogatej dzielnicy, pełnej hoteli, ekskluzywnych restauracji i
eleganckich butików.
Odwiedziliśmy także stary kościół Marii Bożej Śnieżnej i ogrody
Franciszkanów utrzymanych w stylu baroku. W domu handlowym
Lucerna obejrzeliśmy natomiast kontrowersyjną rzeźbę konia
Davida Cernego wiszącego do góry nogami.

Podczas całego wyjazdu dużą
podporą był dla nas Mateusz,
który pomagał pchać wózki,
pilnował bagaży na peronie,
otwierał drzwi wózkowiczom i
zawsze
pilnował
czasu.
Wiedział,
jakim
środkiem
lokomocji i o której godzinie
mamy jechać, aby się nie
spóźnić w konkretne miejsce.
Jego dobra organizacja i
umiejętność
szybkiego
zapamiętywania okazały się
bardzo cenne dla grupy.
(Bartek i Maciek)

Kolejno udaliśmy się metrem do
Wyszechradu, który okazał się
jednym z bardziej malowniczych
miejsc Pragi, pełnym wspaniałych,
panoramicznych widoków na
miasto.
Centralnym
obiektem
tego
miejsca był Kościół św. Piotra i
Pawła oraz niewielki cmentarz
Wyszehradzki na którym można
obejrzeć
(i dotknąć!)
przepięknie rzeźbione nagrobki.
Zanim jednak udało nam się to
wszystko zobaczyć, znów dopadły
nas kłopoty w postaci przebitej
dętki, co zmusiło nas do zrobienia
przerwy w zwiedzaniu na rzecz
rozmów przy kawie i dalszego
poznawania się.

Podczas
przerwy,
nasza
przewodniczka Pani Kasia, stała się dla nas po prostu Kasią, która
poczuła ostatecznie, iż wbrew pozorom jesteśmy zupełnie
zwyczajną grupką osób… Podczas przerwy Kasia opowiedziała nam
też legendę, mówiącą, iż jeśli pomodlimy się do obrazu Matki
Boskiej w Kościele św. Piotra i Pawła o zmianę pogody – przestanie
padać. Faktycznie, jak tylko opuszczamy kościół, pogoda poprawia
się!
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Wracamy metrem do centrum i spacerkiem dochodzimy do placu
Wagi Siennej i podziwiamy kolejny symbol Pragi - Bramę Prochową.
Obok Bramy stoi Miejski Dom Reprezentacyjny, jest to jeden z
najsłynniejszych budynków secesyjnych w Pradze. W tym miejscu
rozstajemy się z Kasią i udajemy się na poszukiwanie praskich
pamiątek.
Z zakupami idziemy poznać kolejne smaki kuchni czeskiej w
lokalnym „Lokalu”. „Siadamy przy dużych, połączonych stołach i
długo czekamy na zamówione dania. Jest bardzo gwarno, ale
sympatycznie”. (Renata)
„Punktem kulminacyjnym tego wieczoru okazała się jednak wizyta w
pubie Beer Museum – gdzie uczestniczyliśmy w degustacji czeskiego
piwa. Nie zabrakło dobrej zabawy, super atmosfery i świetnej
integracji…” (Marzena) Po kolei degustujemy wiele gatunków
czeskiego piwa z krążących między nami małych szklaneczek, dzięki
którym każdy może spróbować nowego smaku. Atmosfera jest
rodzinna, humory nam dopisują, jeszcze bardziej zgrani wracamy do
hostelu.
Podczas wyjazdu oprócz atrakcji „dla duszy”, nie zabrakło też tych „dla
ciała”. W pubie Beer Museum mieliśmy degustację ponad 30 gatunków
czeskiego piwa. Bardzo ciekawa była też wizyta w browarze Pilznera,
gdzie dowiedzieliśmy się jak kiedyś wyglądał i jak teraz przebiega proces
produkcji piwa, a przedstawiciel browaru uczył nas, w jaki sposób
prawidłowo nalewać złoty trunek. Wiedzę tę mogliśmy wykorzystać w
praktyce i zgodnie z jego instrukcjami samodzielnie nalać piwo. Każdy z
nas otrzymał certyfikat ze zdjęciem, potwierdzający nabyte wiadomości
i umiejętności” (Bartek i Maciek)

HOSTEL
Niełatwo
było
znaleźć
w
Pradze
zakwaterowanie, które byłoby zarówno
przystępne cenowo, pozbawione barier
architektonicznych i położone maksymalnie
blisko Centrum.
Ostatecznie skorzystaliśmy z hostelu EQUITY
POINT PRAGUE który posiadał windę i
dostosowaną łazienkę, a także śniadanie
(choć bardzo skromne) w cenie pokoju.
Hostel dostosowany był także pod kątem
osób niedowidzących – posiadał przyciski w
windzie oznaczone dużymi cyframi oraz
brajlem i duże, kontrastowe numery pokoju
na drzwiach.
W hostelu możliwość pozostawienia bagaży
na przechowanie także po wymeldowaniu.
Equity point to sieć dostosowanych hosteli w
różnych miastach europejskich, o których
warto pamiętać jeśli trudno znaleźć inne
dostosowane miejsce.
EQUITY POINT PRAGUE:
www.equity-point.com
mail: infoprague@equity-point.com
adres: Ostrovni 131/15
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KOMUNIKACJA PUBLICZNA: PLAN
Ceny biletów: przejazdy dla osób niepełnosprawnych
(także zza granicy) i ich asystentów są bezpłatne.

Specyfiką tego wyjazdu było przede wszystkim to, że zwiedzaliśmy
Pragę na pieszo. Było to dla nas nie lada wyzwanie i miało zarówno
swoje plusy i minusy. Plusem było niewątpliwie to, że mogliśmy
dokładnie zwiedzić wszystkie urokliwe zakątki, nadać własne tępo,
spędzić więcej czasu w miejscach, które szczególnie nas zachwycały…
Ale Praga niestety nie jest łatwym miejscem do zwiedzania, mnóstwo
jest nierówności, często można napotkać na spadziste górki, a droga
jest niemalże cała w kostce brukowej, co jest szczególnie uciążliwe dla
osób poruszających się na wózkach. Jednak z naszą ekipą nie było
rzeczy niemożliwych - dotarliśmy wszędzie tam gdzie chcieliśmy i dało
nam to niesamowitą satysfakcję. (Marzena)

Nie wszystkie jednak składy tramwajów są dostosowane
– trzeba sprawdzać w rozkładzie kiedy można
spodziewać się niskopodłogowego pojazdu, jednakże
nie zawsze się to sprawdza i czasem pomimo zapisu w
rozkładzie o niskopodłogowym pojeździe może
przyjechać skład niedostosowany.
Tramwajem, ze względów bezpieczeństwa, mogą jechać
maksymalnie trzy osoby poruszające się na wózku, przy
założeniu, że nie ma w nim już rodziców z wózkami
dziecięcymi, co jest dużym utrudnieniem jeśli w grupie
jest takich osób więcej.
W większości tramwajów jest głosowa zapowiedź
przystanków i duże czytelne numery na przedzie.
Rozkłady jazdy tramwajów są jasno oznaczone, choć
napisane małą czcionkę i nieoświetlone wieczorem, co
jest utrudnieniem dla osób z dysfunkcją wzroku.
Metro jest dobrze oznaczone pod katem kontrastowych
i fakturowych pasów na peronach, a także dużych
wyraźnych oznaczeń. Nie wszystkie stacje zaopatrzone
są jednak w windy i trzeba uważnie zaplanować
przejazd aby wysiąść najbliżej miejsca docelowego.
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3.11.2013: Dzień 4 – Muzeum Franza Kafki, lekcja piwowarstwa i
wzgórze Petrzyn
Ostatni dzień przywitał nas obfitym deszczem, jednak nie wpłynął
on na zmianę naszych planów i dalszego zwiedzania. Wręcz
przeciwnie wykorzystaliśmy ten czas maksymalnie. Zostawiliśmy
swoje rzeczy w hostelu i ruszyliśmy już po raz ostatni na podbój
Pragi. Po wstępnych wątpliwościach jakie muzeum wybrać (na
przeczekanie deszczu) zdecydowaliśmy się na dostępne dla osób
poruszających się na wózkach Muzeum Franza Kafki, gdzie znajduje
się większość pierwszych wydań dzieł autora, korespondencja,
dzienniki, rękopisy, fotografie, rysunki i analizy literackie. W
Muzeum panuje dość specyficzna atmosfera, a światło, muzyka,
wystrój i obrazy nadają niezwyklej tajemniczości temu miejscu.
„W muzeum panuje zagadkowa atmosfera „kafkowska”. Zbiory
pokazane są np. w szufladach, do których przymocowane są stare
telefony, można z nich posłuchać fragmentów książek Kafki, ale
niestety tylko po niemiecku. Można też wejść do labiryntów
wykonanych z tiulu, na którym wyświetlane są portrety bliskich, są
także różne ciekawe pomieszczenia np. pokój z lustrami. Zwiedzanie
uatrakcyjnia muzyka, filmy itp.” (Renata)

MUZEUM FRANZA KAFKI: www.kafkamuseum.cz
adres: Cihelná 2b, 118 00 Praha 1
godziny otwarcia: 10.00 – 18.00
ceny biletów: dla osób z niepełnosprawnością – bilet ulgowy: 120 CZK
Muzeum usytuowane jest na dwóch poziomach, ale dostępne jest dla osób
poruszających się na wózkach dzięki platformie przychodowej.
Jest to także miejsce ciekawe dla osób niewidomych i niedowidzących ze
względu na dźwiękowe i filmowe elementy wystawy. W Muzeum można
posłuchać fragmentów dzień Kafki, niestety tylko w języku niemieckim.
WZGÓRZE PETRZYN
Największym rozczarowaniem był brak dostępności kolejki na wzgórze
Petrzyn, która ogromnie skraca i ułatwia drogę – dotarcie na górę częściowo
tramwajem/ autobusem i w dalszej części a piechotę jest ogromnym
wyzwaniem.
Wejście na wieżę na wzgórzu Petrzyn jest zaopatrzone w windę – osoby
poruszające się na wózkach mogą nią dojechać jedynie do połowy gdyż balkon
na szczycie jest zbyt wąski aby zmieścic wózek – podobnie zresztą jak winda –
aby udało się wejść wózkowiczom do środka odczepialiśmy po jednym kółku.
Nie jest to ideał dostosowania, a raczej żart, ale się udało!

Po wyjściu z muzeum obejrzeliśmy jeszcze fontannę znajdującą na
podwórzu, przed muzeum stworzoną przez Davida Černego –
uważana jest za kontrowersyjną, gdyż przedstawia dwóch panów
kręcących biodrami i sikających do sadzawki w kształcie Czech…
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Kolejno
w
programie
zaplanowana była godzinka
czasu wolnego na zakup
pamiątek i niezwykle ciekawa
wizyta w szkole Pilznera. Dla
wszystkich była to świetna
zabawa - usłyszeliśmy jak
powstaje najlepsze piwo i
przeszliśmy
kurs
profesjonalnego
nalewania
tego złotego trunku także każdy
miał okazję samemu „naważyć
sobie piwa”, które później mógł
wypić. Również Iris spróbowała
swoich sił za barem i okazała
się świetną barmanką…
Zajęcia w szkole browarnictwa
uważam
za
absolutnie
obowiązkowe dla wszystkich
turystów
odwiedzających
Pragę! (Ania) Atmosfera była
tak wspaniała, że żal było
opuszczać
browar,
ale
naładowani
niesamowitą
energią udaliśmy się jeszcze na
górę Petrzyn gdzie znajduje się
wieża widokowa – miniatura
wieży Eiffla.

Niestety nie mogliśmy zdobyć jej najkrótszą i najprostszą możliwą
drogą tj. kolejką, gdyż nie jest ona przystosowana dla osób
poruszających się na wózkach – czekała nas przejażdżka tramwajem,
a potem długi spacer, aż do samej wieży.
„Już jest ciemno i wspieramy się z Anią nawzajem. Ania jest
samodzielną dziewczyną i sama kieruje swoim wózkiem, ale pod
górę jest jej trudno. Ja natomiast gorzej widzę w ciemnościach, ale
dzięki instrukcji słownej Ani mogę prowadzić jej wózek. W ten
sposób wspólnymi siłami docieramy do celu. Na wyjazdach z
Fundacją Podróże bez Granic bardzo ważna jest wzajemna pomoc.”
(Renata)
Po dotarciu do wieży wiemy, że
wysiłek się opłacił. Z tarasu
widokowego po raz ostatni
podziwiać możemy cudowną
Pragę nocą. Z wieży już na
spokojnie, udajemy się na
ostatnią wspólną obiadokolację,
którą mieliśmy we Fleku… Jest to
jedna z najbardziej znanych, ale
też i najbardziej turystycznych
restauracji – browarów w
Pradze.
Niestety w dotarciu do niej przeszkodził nam tramwaj… Najpierw
ponad 40 min czekaliśmy na dostosowany skład, choć w rozkładzie
powinny były przyjechać już 3. W końcu zdecydowaliśmy się
pojechać „normalnym” tramwajem, a akcja pakowania była tak
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sprawna, że kierowca nie zdążył nawet zaprotestować, choć widać
było, iż nie pochwala naszych działań 

Po kolacji ruszyliśmy w stronę hostelu po bagaże, by zdążyć na
tramwaj, którym mieliśmy udać się na dworzec… Organizacja była
niesamowita. Każdy łapał za wózek i walizki, niektórzy nawet za
dwie… Jednak tu tramwaje praskie pokazały swoje najgorsze
oblicze… Zgodnie z praskimi przepisami, jednym tramwajem mogą
jechać maksymalnie 3 osoby na wózkach. Wiedzieliśmy o tym
wcześniej, ale ignorowaliśmy, bo nie chcieliśmy się rozdzielać
(byłoby to także niezwykle czasochłonne, ze względu na to, iż nie
wszystkie składy są dostosowane) i nie było to wcześniej
problemem choć było wśród nas aż 6 wózkowiczów. Aż do tego
ostatniego razu udawało nam się „brać szturmem” wszystkie
tramwaje zanim ktoś zdążył zaprotestować, a gdy byliśmy już w
środku… kto by spróbował nas wyrzucić? 
Jednakże, podczas tej ostatniej podróży motorniczy okazał się
nieugięty: krzyczał, zasłaniał wejście i przez chwilę naprawdę
wydawało się, że polegniemy. „Na szczęście sztuka konwersacji,
doświadczenie i opanowanie okazały się bezcenne, ostatecznie się
udało i szczęśliwie dotarliśmy razem na dworzec.” (Marzena)

W końcu ze sporym poślizgiem czasowym dotarliśmy na
obiadokolację do restauracji U Fleku, która ze względu na
perspektywę uciekającego pociągu powrotnego do Warszawy nie
mogliśmy się nacieszyć. No cóż, nadrobimy to następnym razem 
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4.11.2013: POWRÓT
O 22:26 odjeżdżał nasz pociąg.
Pomimo zamówionej asysty, sami
musieliśmy dostać się na peron –
niestety wejście z rampą nie było
oznaczone i skorzystaliśmy z jednej
z dróg zaopatrzonej jedynie w
ruchome schody. „Pobiegłam na
poszukiwania konduktora i asysty,
aby powiadomić, ich gdzie
czekamy i poprosić o wskazanie
odpowiedniej drogi… zanim jednak
wróciłam do schodów, praktycznie
wszyscy wózkowicze i bagaże byli
już na górze!” (Marta)
„Jak się okazało, po tak intensywnych czterech dniach, żadne
schody nie były już dla nas przeszkodą, ale kolejną przygodą – ja, ze
względu na to, że mam bardzo słabą równowagę, nigdy nie
odważyłam się wcześniej korzystać ze schodów ruchomych nawet z
największym osiłkiem! Tym razem nie było czasu na zastanowienie i
z Martą, która właśnie do nas wróciła – dałyśmy radę!!!” (Marzena)
Po zapakowaniu się do pociągu, pociąg ruszył… Rozłożyliśmy się w
kuszetkach i rozpoczęliśmy wspominanie. Nikt nie dociekał o której
poszliśmy spać. „Na szczęście” kolej nie jest też aż tak punktualna i
dzięki „niewielkiemu” dwugodzinnemu opóźnieniu daliśmy radę się
wyspać. Niestety, przez to samo opóźnienie, musieliśmy w dość
energicznym tempie wypakować się i udać na miejsca odjazdu

naszych autobusów… „Desant na peron w chwili obecnej nie
stanowił już najmniejszego problemu i rekord czekający na
śmiałków chcących go pobić stanowi 7 minut! Chodziaki – pchacze
jesteście mistrzami!!!” (Ania)
Żegnamy się w biegu, naładowani pozytywną energią i wrażeniami,
a jednocześnie z ogromnym niedosytem, że to już koniec tej
wspaniałej przygody. Będą jednak następne…
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WSPOMNIENIA I REFLEKSJE
„Bardzo się cieszymy, że mogliśmy
uczestniczyć w wyjeździe do Pragi i że
grupa, do której dołączyliśmy po raz
pierwszy, a która w większości już się
znała, tak serdecznie i ciepło nas
przyjęła. Obaj czuliśmy się tak,
jakbyśmy znali pozostałych uczestników od lat. Panowała bardzo
miła, rodzinna atmosfera. Był to nasz pierwszy wyjazd z Fundacją
Podróże bez Granic, ale obaj już wiemy, że na pewno będziemy
chcieli uczestniczyć w kolejnych. A Pragę z pełnym przekonaniem
wszystkim niepełnosprawnym kolegom polecamy!” Bartek i Maciek
„Praga już na zawsze pozostanie dla mnie
miastem „uczty dla zmysłów”. Nigdy w ten
sposób nie postrzegałam tego miasta. Tym
bardziej zaskoczyła mnie wielość doznań
estetycznych związanych z niewątpliwymi
walorami zabytkowej architektury. Aż
zaczęłam zazdrościć Czechom, że ich stolica
pozostała w tak nienaruszonym stanie mimo
wojennych zawirowań. Dodatkowy koloryt miasta stanowi
bogactwo tradycji i kultury ukryte w regionalnej kuchni i
zamiłowaniu Czechów do wieczornego biesiadowania przy
wspólnym stole. Cieszę się, że mieliśmy okazję wtopić się w tłumy
odwiedzających miejsca słynące z regionalnych przysmaków. Dzięki
temu mieliśmy okazję poczuć prawdziwe tchnienie miasta.” Ania

„Wyjazd uważam za udany, jestem bogatsza
nie tylko w doświadczenia turystyczne, ale
przede
wszystkim
w
zdobywanie
umiejętności radzenia sobie w trudnych
sytuacjach.
Wzajemna
pomoc
i
wyrozumiałość to ważne cechy na takich
wyjazdach, żeby móc pokonywać bariery, ograniczenia i
przeciwności, które nas dopingują do działania.” Renata
„Mimo, że Praga zawiodła mnie swoją
niedostępnością pod kątem turystycznym,
to cały wyjazd uważam za udany. Poczułam
klimat miasta, jadłam czeskie specjały
kulinarne, smakowałam czeskiego piwa i
przede wszystkim poznałam świetnych
ludzi, których towarzystwo z całą pewnością wiele mnie nauczyło.
Dzięki nim zyskałam nową perspektywę w budowaniu swej wiedzy o
sobie, o ludziach i świecie, za co jestem im ogromnie wdzięczna.
Organizację wyjazdu uważam za bardzo dobrą, za co szczególne
wyrazy uznania dla Marty, która odważyła się zabrać w podróż i
zaprosić do wspólnego zwiedzania tak zróżnicowaną grupę osób z
niepełnosprawnością, zapewniając im bezpieczeństwo i starając się
zaspokoić ich wszystkie potrzeby.” Natalia
„Wyjazd do Pragi kojarzy mi się ze zgraniem
wszystkich niepełnosprawności - było to
niesamowite jak każdy z nas dawał drugiej
osobie coś od siebie i jak uzupełnialiśmy się
tworząc jeden zgrany zespół.” Michał
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„W Pradze byłam po raz pierwszy i jestem
bardzo szczęśliwa, że mogłam poznać to
miejsce… Śmiało mogę powiedzieć, że nie
bez powodu Praga uważana jest za jedną z
piękniejszych stolic Europy. Wędrówka z
całą naszą ekipą była nieustającą przygodą co krok można było odkryć jakiś zaskakujący
piękny zakątek, zaułek, bulwar, skwer czy placyk… Wyprawa do
Pragi była niesamowita także ze względu na ludzi… wspaniała ekipa,
cudowne osoby o pozytywnej energii, asystenci pełni troski… Mimo,
że czasami nie było łatwo, razem pokonywaliśmy bariery, dzięki
czemu zwiedzanie nabierało niesamowitej mocy… Przez cały czas
każdy pomagał jak mógł i ta magia zarówno dużych i małych
gestów, przyniosła ogromny efekt - Praga została zdobyta! Dziś,
jeżeli ktoś mi powie, że osoba niepełnosprawna nie może
podróżować od razu zaprzeczę… Owszem, wymaga to przemyślanej
organizacji, ale wszystko jest możliwe!
Niesamowita była także dla mnie różnorodność grupy, różne osoby,
różne rodzaje niepełnosprawności, różne historie życia i zmaganie
się z codziennością… Dzięki temu stanęliśmy obok różnych
problemów i dostrzegliśmy sposoby na poradzenie sobie z nimi…
Dzięki wyprawie Podróży bez Granic do Pragi myślę, że
odbudowałam ten piękniejszy wewnętrzny świat – przełamałam
swoje bariery, niepewności i po raz kolejny uwierzyłam, że nasze
życie to piękna, niesamowita podróż, że te wszystkie ograniczenia
siedzą w nas samych, a tak naprawdę możemy o wiele więcej, niż
nam się wydaje…” Marzena

„Dla mnie, jako organizatora, wyjazd
do
Pragi
był
najlepszym
z
dotychczasowych ze względu na jego
tempo i ilość wyzwań jakie musieliśmy
pokonać, co sprawiało iż była to
prawdziwa wyprawa. Podczas tych
czterech dni udało nam się zobaczyć
miasto, ale przede wszystkim stworzyć zgraną ekipę, która razem
pokonywała wszystkie przeszkody, ze śmiechem i apetytem na
więcej, co było niezwykle inspirujące i dające „kopa” energii do
działania na wiele miesięcy! Dziękuję wam ogromnie i do
zobaczenia znowu!” Marta
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