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Tisková zpráva 
 

Město Liberec převzalo seniorský taxík a bude ho 

provozovat pět let 

Velkoprostorový automobil, který bude vozit seniory a lidi se zdravotním postižením 

například k lékaři či na úřad, převzal za město Liberec primátor Tibor Batthyány. Seniorské 

taxi je určeno pro lidi kategorie nad 70 let, ZTP a ZTP/P. Službu bude město Liberec provozovat 

nejméně pět let. 

Sedmimístné auto značky FORD Tourneo Custom pořídilo Konto Bariéry díky zákazníkům sítě 

lékáren Dr. Max.  Z každého prodaného produktu jejich privátní značky mířila jedna koruna 

právě na pořízení automobilu pro seniory a tělesně znevýhodněné.  Za dva měsíce se podařilo 

vybrat 1 661 000 korun. 

Jízdné pro seniory a handicapované činí 30 Kč na osobu a využít se dá na 60 minut. Mikrobus na 

náměstí před radnicí slavnostně přebíral primátor města Tibor Batthyány, s náměstkem pro 

školství, sociální věci, cestovní ruch a kulturu Ivanem Langrem. „Nad nabídkou Konta Bariéry 

jsme vlastně ani příliš neváhali, je to další z možností, jak starším či hůře pohyblivým lidem 

usnadnit cestu k lékaři či do lékárny, ale i za zábavou, protože i ta je nezbytnou součástí 

zlepšování kvality jejich života,“ uvedl Langr. 

Službu si zájemce objedná minimálně 24 hodin dopředu na telefonním čísle nebo osobně v sídle 

organizace Kontaktu v Palachově ulici. Automobil bude v péči Komunitního střediska Kontakt, 

které se bude starat o jeho údržbu, parkování o provoz samotný. „Uvědomuji si, že nás čeká 

hodně práce, je to pro Kontakt nová služba a zkušenost, věřím však, že to zvládneme ke 

spokojenosti uživatelů,“ zhodnotil ředitel Kontaktu Michael Dufek. 

Tím, kdo auto do rukou primátora předával, byla výkonná ředitelka Konta Bariéry Nadace Charty 

77 Božena Jirků a generální ředitel Česká lékárna holding Daniel Horák.  

„Doprava představuje pro lidi s postižením často velký problém, stejně jako pro seniory se 

sníženou pohyblivostí. Ne všude jsou dostupné hromadné bezbariérové spoje, velké auto, které 

budou moci klienti za symbolickou platbu využít, je tak velkou pomocí,“ vysvětluje Božena Jirků, 

ředitelka Konta Bariéry.   



Primátor Batthyány na závěr akce také sedm přítomných seniorek „taxíkem Maxíkem“ ukázkově 

po náměstí provezl. „Takový dar se přebírá s radostí. Přeju si, aby auto bylo účelně využíváno a 

fandím Kontu Bariéry, aby ve své bohulibé činnosti pokračovalo dál“, konstatoval primátor. 

 

 

 

 

Kontakt pro média: 

Jana Kodymová, DiS. 

tisková mluvčí 

oddělení tiskové a vnějších vztahů, odbor Kancelář primátora  

Statutární město Liberec  
Magistrát města Liberec  
nám. Dr. E. Beneše 1; Liberec 1 
   
mobil: +420 778 760 927 
tel.: +420 485 243 182 
e-mail: kodymova.jana@magistrat.liberec.cz 

web: www.liberec.cz 
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