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Chodící lidé vás svezou dvaadvacítkou  

 

Praha – 17. května 2012 - Na první fázi kampaně chodicilide.cz, která v médiích upozorňovala začátkem 

roku na problematiku komunikace s lidmi se zdravotním postižením, navazuje Nadace Sirius aktivitami, 

které originální formou vyvolají interakci mezi lidmi s postižením a bez postižení. V květnu a červnu se ve 

vybraných českých městech uskuteční několik tramvajových jízd. První tramvaj bude jezdit 23. května 

v Praze na trase linky č. 22, mezi Vozovnou Střešovice a Nádražím Strašnice. Tramvaj vyjede v 8.00 ráno a 

s výjimkou polední přestávky bude na trase jezdit až do 17 hod. odpoledne. Jízda tramvají bude pro 

všechny cestující zdarma.  

 

Kampaň chodicilide.cz vznikla jako reakce na výsledky výzkumu mezi rodiči dětí se zdravotním postižením a 

zástupci státního i nestátního sektoru zabývajícími se danou problematikou. Jedním z nejzávažnějších 

problémů byl vyhodnocen  postoj veřejnosti k dětem se zdravotním postižením a lidem se zdravotním 

postižením obecně. Z pracovních setkání s dětmi a mladými lidmi s tělesným, zrakovým a sluchovým 

postižením vyplynulo, že jim v přístupu okolí nejvíc ubližuje soucit, strach a přílišná opatrnost, ale na 

druhou stranu i obyčejná lhostejnost. Autoři kampaně se rozhodli zprostředkovat veřejnosti pocit, který ji 

vytrhne z každodenní apatie a pomůže podívat se na svět očima lidí se zdravotním postižením. Proto byl 

vytvořen fiktivní svět, ve kterém je normální létat a kdo chodí, je postižený. 

 

Ve stejném duchu pokračuje kampaň i ve své druhé fázi, v níž se ve vybraných českých městech uskuteční 

tramvajové jízdy. Speciální tramvaj chodicilide.cz, která vyjede na trase některé z běžných tramvajových 

linek, ukáže veřejnosti, jaké pocity lidé se zdravotním postižením běžně zažívají. „Nápad s tramvají se mi 

zalíbil hned, když jsem ho poprvé uslyšela. Vyhovuje mi, že se k problému přistupuje s humorem, ale i to, že 

v tramvaji budeme mít možnost s cestujícími mluvit, ukázat jim, že jsme úplně normální a že se nemusí 

obávat s námi komunikovat, ani odmítnout pomoc, o kterou je požádáme, pokud se na ni necítí,“ říká 

studentka se zrakovým postižením Eva, která na kampani spolupracuje od samého začátku. 

 

V tramvaji s polepy kampaně chodicilide.cz budou velkou část cestujících tvořit lidé se zrakovým 

a sluchovým postižením. Běžný člověk, který do tramvaje nastoupí, se tedy najednou ocitne v situaci, v jaké 

se obvykle nacházejí lidé s postižením – bude mezi lidmi s postižením v menšině a nebude mu z počátku 

jasné, co se kolem něj děje. Tím ale podobnost s každodenním životem lidí se zdravotním postižením končí. 

Následné dění v tramvaji pomůže celou situaci objasnit. Každý cestující dostane informační leták, uvnitř 

tramvaje budou plakáty vysvětlující problematiku komunikace s lidmi se zdravotním postižením a přítomný 

moderátor („Tomáš“ z TV spotů chodicilide.cz) se bude snažit podnítit komunikaci mezi cestujícími. Pro 

tento účel budou v tramvaji k dispozici i tlumočníci  znakového jazyka.  

 

„Naším cílem je zprostředkovat užitečné informace vtipnou a inovativní formou, bez zbytečného 

moralizování,“ doplňuje Jana Muhič Vobořilová, projektová manažerka Nadace Sirius.  
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Tramvaj Chodící lidé vyjede během května a června v Praze (23.5. a 20.6.), Brně (1.6.), Liberci (5.6.), Plzni 

(6.6.), Ostravě (12.6.) a Olomouci (13.6.). Více informací o tramvajových jízdách bude postupně 

zveřejňováno na www.chodicilide.cz. 

 

 

Další informace poskytnou: 

 

Denisa Lexová 

Ewing Public Relations, s.r.o. 

Tel.: 224 800 521 

Mobil: 731 513 691 

E-mail:  lexova@ewingpr.cz 

 

Jana Muhič Vobořilová 

projektová manažerka 

Nadace Sirius 

Tel.: 257 211 445 

Mobil: 602 390 605 

E-mail: jana.muhic@nadacesirius.cz 
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