
 

Neziskovou organizaci Černí koně založil v roce 2008 Tomáš Pouch a v České republice jsou jediným výrobcem speciálních, ručně ovládaných kol – handbiků pro 
děti již od dvou let věku. Současně provozují bezplatnou půjčovnu a pořádají cyklistické závody pro handicapované, v nichž drží i světové prvenství. Více na 

www.cernikone.cz 

KoloNaOperák je projektem společnosti Global Marketing působící na českém trhu od roku 1998. Cílem je vybudovat nový prodejní kanál, a to zejména pro 
rychle rostoucí segment elektrokol. Pro firemní klientelu je určen operativní leasing, který funguje na stejném principu jako u aut. Koncový zákazník může využít 

speciální splátkový finanční produkt. Více na www.kolonaoperak.cz 

Pro více prosím kontaktujte: Jana Becková, jana.beckova@pr-plus.cz, 725 996 337 

 

Tisková zpráva 

 

Speciální kola pro tělesně postižené děti je možné také „adoptovat“  

(Praha) – Nezisková organizace Černí koně společně s projektem KoloNaOperák od Global Marketingu založily 

iniciativu Adoptuj handbike. Firmy, podnikatelé, i soukromé osoby tak mohou handicapovaným dětem pomoci 

získat speciálně upravené kolo, které by si jinak dovolit nemohly. Kolo lze pořídit i formou operativního 

leasingu. 

Podle statistik je v České republice až 7 % handicapovaných dětí do věku 15 let, což celkem představuje 

až 117 000 dětí s různým druhem postižení. Černí koně se věnují výrobě speciálních kol pro tělesně postižené 

děti již od roku 2016 a denně se setkávají s rodinami, které si handbike, řádově za desítky tisíc korun, dovolit 

nemohou. Přitom právě sport představuje pro tyto děti jejich šanci na plnohodnotný život. 

Pohyb má u handicapovaných dětí nezastupitelnou roli 

„Po narození lze mozek přirovnat k novému počítači bez operačního systému. Jeho programování probíhá v první 

fázi života, v dětství, dokud má tzv. plasticitu, která se s věkem ztrácí. Mozek se učí z podnětů a nejvíce jich získává 

právě zásluhou pohybu,“ popisuje význam sportu u handicapovaných dětí Tomáš Pouch, zakladatel Černých koní 

a dodává: „je prokázané, že absence pohybu brzdí mentální vývoj, což se později projevuje nižším inteligenčním 

kvocientem, sociálním zaostáváním a výrazně nižší psychickou odolností.“ 

Adoptovat handbike může firma i jednotlivec 

Pomoc handicapovaným dětem a jejich rodičům poskytuje nově iniciativa Adoptuj handbike, díky níž mohou 

firmy, podnikatelé, ale také soukromé osoby speciální kolo tzv. adoptovat. „Společně jsme sestavili program, 

v rámci něhož mohou dárci vybrané speciální kolo splácet formou operativního leasingu. To umožní zapojit se 

i těm, kteří částku najednou vydat nemohou,“ přibližuje fungování Adoptuj handbike Michal Bařina za projekt 

KoloNaOperák ze společnosti Global Marketing a dále vysvětluje: „k propojení s neziskovou organizací Černí koně 

nás vedla především snaha podpořit jejich aktivity větším množstvím firemních i soukromých dárců, a umožnit 

tak handicapovaným dětem běžné sportování s jejich vrstevníky.“ 

Zapojit se do iniciativy lze prostřednictvím platformy Adoptuj handbike. Po ukončení splátek dojde k předání kola 

Černým koním za 1 % pořizovací částky, kterou věnuje společnost Global Marketing. Zájemce si může sám zvolit, 

koho chce obdarovat. Speciální kolo na míru tým neziskové organizace vyrobí a předá za přítomnosti darovatelů 

malému sportovnímu nadšenci.  

Více informací na www.adoptujhandbike.cz.   


