
Beseda o cestování s Márovými 

K Mezinárodnímu dni dětí dostali žáci naší školy dárek v podobě besedy s cestovateli 

Márovými, kteří do naší školy zavítali již počtvrté. Před rokem dne 24. května 2016 oslavil 

syn Jirka pětadvacáté narozeniny. Jirka je prvním českým vozíčkářem, který navštívil všechny 

obydlené světadíly. Dokonce je zapsán do České knihy rekordů.  

Všichni se radovali, kolik toho ve svém velmi obtížném životě s neléčitelnou diagnózou 

svalové dystrofie dokázal a byli plní elánu a odhodlání ve stejném způsobu života pokračovat 

dál. Márovi necestují kvůli slávě, ale vlastním příkladem chtějí dokázat, že zdravotním 

hendikepem život nekončí. Chtějí také motivovat ostatní vozíčkáře v boji za naplnění 

vlastních snů, protože "Každý cíl je dosažitelný".  

V měsíci červnu 2016 však Jirka usnul a již se neprobudil. Jeho ztráta zůstane pro rodiče 

Márovi bolestí, která nikdy neskončí. Zůstávají však stateční a snaží se naplnit jeho poslední 

nevyřčené přání: "Běžte dál po cestě, kterou jsem vám ukázal." 

 

 

Prvního června 2016 nám Márovi představili největší perly z expedice po Pyrenejském 

poloostrově. Navštívili jsme společně země Španělsko a Portugalsko. Sledovali jsme poutavé 

vyprávění s fotografiemi a videi. Mohli jsme obdivovat svéráznou architekturu Barcelony, ve 

které zanechal své stopy stavitel Gaudí. Vypravili jsme se například za větrnými mlýny v 

Kastilii La Mancha, kde kdysi bojoval Don Quijote. 



Obdivovat jsme mohli několikakilometrové starověké akvadukty, postavené bez malty, ale i 

obrovský fotbalový stadion v Madridu. Skutečným zážitkem pro Márovi byla jistě návštěva 

největšího oceánografického parku Evropy ve Valencii, kde viděli představení delfínů. 

Navštívili také divadlo s ukázkou tance flamenco. Žákům Márovi položili otázku, co jim na 

ukázce přišlo zvláštní. Po delší době dokázal jeden žák správně odpovědět, a sice že tanečnicí 

byl muž. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Při „cestování“ po Portugalsku si někteří naši žáci zavzpomínali na svůj pobyt v této zemi 

v rámci projektu „Comenius“.  Márovi neopomněli totiž navštívit také oblast řeky Douro, ve 

které strávili naši žáci a učitelé překrásný týden s portugalskými přáteli. Krajina portského 

vína je velmi specifická, nikde na světě víno neuzraje stejným způsobem. Konečný výsledek 

nápoje je však dán také velmi tvrdou prací zdejších obyvatel. Na fotografiích z Portugalska 

jsme mohli obdivovat středověkou slávu a bohatství přístavních měst. Připomenuli jsme si 

také prvenství Portugalska v produkci korku. 

 



                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

                                                                                 Vypracovala: Ing. Miriam Vandová 


