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Generálním sponzorem HANDICAP LYCEA Praha o.s.
byla v roce 2007 společnost JRSK s.r.o.
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HANDICAP LYCEUM Praha o.s.
bylo založeno 29.12.1990 a od roku 1994 je řádným členem České rady humanitárních
organizací. Později se sloučilo s občanským Sdružením mládeže a rodičů TJ „S tebou
mě baví svět!“ (působilo v ČSR od roku 1984) a Studijním sdružením Vratislava II.
(1993). Od roku 1997 do 15.2.2007 působilo ve Sdružení pro pomoc mentálně
postiženým (SPMP) jako kolektivní člen, a v roce 2001 bylo jmenováno čestným
členem spolku VLTAVAN Praha při příležitosti jeho 130. výročí založení v roce 1871.
Je patronem Domova Ráček o.p.s. v Rakovníku. V 20.dubna 2007 byl na základě
požadavku zákona doplněn název občanského sdružení (doplněna písmena „o.s.“) a
současně byly upraveny stanovy, které jsou v příloze. Živnostenský úřad v Praze 2 byl
požádán o vystavení živnostenských listů na „Činnost podnikatelských, finančních,
organizačních a ekonomických poradců“ a „Reklamní činnost a marketing“. Upravené
poslání stanov zní nyní takto :

POSLÁNÍ
poskytovat vzdělávací, poradenský, organizační a zprostředkovatelský servis
osobám s handicapem, jejich asistentům a organizacím.
8.1. Poslání realizuje sdružení zejména touto činností :
8.1.1. pořádá vzdělávací či rekvalifikační kurzy a školení za pomoci expertů i jiných
školících organizací;
8.1.2. organizuje rehabilitační pobyty, výcvikové a poznávací tábory, studijní ozdravné
pobyty ap.;
8.1.3. vydává publikace, zpracovává videozáznamy a vede videokabinet (archiv a
půjčovnu) pro nekomerční projekce i ostatních organizací;
8.1.4. vyvíjí osvětovou činnost v oblasti integrace zdravotně postižených, k tomu
pořádá kulturní, sportovní a společenské akce, festivaly a přehlídky;
8.1.5. spolupracuje s ostatními neziskovými organizacemi a poskytuje jim vzdělávací,
poradenský, organizační a zprostředkovatelský servis;
8.1.6. vede adresář expertů a zprostředkovává kontakt s organizacemi, které jejich
služby potřebují. Podílí se na realizaci humanitárních projektů i jiných sdružení,
nadací, obecně prospěšných společností a dalších právnických osob,
8.1.7. vyvíjí další, zvláště klubovou činnost, vedoucí k naplňování poslání a v případě
potřeby poskytuje osobám s handicapem sociální služby ve smyslu Zákona o
sociálních službách.
8.2. Pod pojmem "asistent" se rozumí : asistent či průvodce, pomocník, ošetřovatel,
pedagogický nebo rehabilitační pracovník, pracovník v sociálních službách, táborový
(oddílový) vedoucí, trenér, atp.
8.3. Účastníkům kurzů (školení) vydává správní rada HANDICAP LYCEA Praha o.s.
po závěrečném přezkoušení "osvědčení". Osvědčením může být patent, absolventský
certifikát, účastnický diplom, v některých případech odznak kurzu.
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Vyhodnocení poslání : vzdělávací servis
Vyhodnocení od založení HANDICAP LYCEA Praha o.s.
HANDICAP LYCEUM Praha o.s. od svého založení až do současnosti
uspořádalo osmadvacet kurzů, kterých se zúčastnilo celkem 393 účastníků z 51
nestátních neziskových organizací.
Jazykových kurzů pro začátečníky a pro mírně pokročilé se za pomoci expertů
Ústavu jazykové a odborné přípravy University Karlovy uspořádalo osmnáct pro 127
zájemců z 27 občanských sdružení. Základních a zdokonalovacích kurzů pro
vedoucí rehabilitačních pobytů a táborů bylo osm a vyškolilo se v nich 191 hlavních a
oddílových vedoucích a 35 instruktorů handicapované mládeže z 22 občanských
sdružení. S podporou grantu Nadace ROS byl vydán i metodický Sborník materiálů
pro tyto vedoucí. Ve dvou kurzech „bocmanů“ tj. zástupců vedoucích vodáckých
oddílů se vyškolilo 40 osob z řad handicapované mládeže.
Náklady na tyto kurzy (bez vyčíslení účastnických poplatků) činily více jak
jeden milion korun českých. Poděkování za finanční podporu patří zejména :
Radě humanitárních sdružení (nyní České radě humanitárních organizací)
Nadačnímu fondu SPMP „Rodiče dětem“
Nadaci Rozvoje občanské společnosti
Nadaci University Karlovy
Ministerstvu práce a sociálních věcí
Ministerstvu zdravotnictví
Společnosti PROBO GROUP a.s.
a dalším.
Poděkování však patří také desítkám specialistů, kteří za své přednášky odmítli
honorář a organizacím, které podpořily kurzy sponzorovanými pronájmy učebních
prostorů či bezplatným zapůjčením pomůcek.
HANDICAP LYCEUM Praha o.s. se také podílelo na přípravě a realizaci kurzů
a školení pořádaných Sdružením pro pomoc mentálně postiženým ČR pro
dobrovolníky, asistenty handicapovaných a pro hospodáře svých organizací. Dodnes
se místy používají metodické Sborníky materiálů z těchto školení. Vedle sedmi
vydaných Sborníků byly sestříhány i dva dokumentární snímky: „Školení vedoucích“
a dvoudílný „Kurz bocmanů“, které jsou ve video kabinetu k disposici pro zájemcům.
Obsáhlé informace o této instruktážní a metodické činnosti byly zveřejněny v časopise
Mentální retardace číslo 35 a dalších.
Noticka na závěr: ani jsme netušili, že tím vším o desítku let předbíháme
operační program Evropské unie zaměřený na rozvoj lidských zdrojů.
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Vyhodnocení poslání : poradenský a organizační servis
Vyhodnocení od založení HANDICAP LYCEA Praha o.s. do roku 2007.
Poradenství a právnickou pomoc poskytovalo naše občanské sdružení výhradně
zdarma. V letošním roce získalo živnostenské oprávnění na „Činnost podnikatelských,
finančních, organizačních a ekonomických poradců“ a není vyloučeno, že v příštích
letech nebude tato činnost znamenat i finanční přínos.
Nejvýznamnější úkony v etapě do roku 2006 :
1993 Založení Studijního sdružení Vratislava II IČ 49370481.
1994 Založení Nadace SPMP „Rodiče dětem“ IČ 60447087 spolu se Sdružením
pro pomoc mentálně postiženým ČR.
1994 Založení občanského sdružení Rafting club handicap IČ 49624695.
1998 Založení zařízení Sdružení pro pomoc mentálně postiženým „Domov
SPMP Ráček“ IČ 67675565.
1999 Transformace Nadace na Nadační fond SPMP„Rodiče dětem“IČ 60447087.
1999 Likvidace Nadace University Karlovy IČ 45771928.
2001 Fúze Sdružení mládeže a rodičů „S tebou mě baví svět“ IČ 48551104 se
Studijním sdružením Vratislava II do HANDICAP LYCEUM Praha IČ
61383546 .
2003 Likvidace zařízení Domov SPMP „Ráček“ IČ 67675565.
2003 Spolupráce při založení obecně prospěšné společností Domov Ráček
o.p.s. IČ 27115071.
2006 Tvorba „standardů kvality“ pro Domov Ráček o.p.s.
2006 Poradenská činnost k novým stanovám Sdružení pro pomoc mentálně
postiženým ČR.
Nejvýznamnější úkony v roce 2007 :
2007 průběžně poradenství Domovu Ráček o.p.s. (tvorba vnitřních předpisů, příprava
registrace, zpracování výroční zprávy).
2007 03 14 poradenství k usnesením orgánů Společnosti pro podporu mentálně
postiženým vzhledem k registraci poskytovatelů služeb.
Zejména poradenství SDM SPMP Sedlec.
2007 03 24 Poradenství k registraci a tiskopisy Škole života SPMP Nový Jičín.
2007 03 25 Poradenství k úpravě stanov sdružení „Děti Křivoklátska o.s.“
2007 04 11 Doporučující oponentský posudek pro sekretariát SPMP k projektu
Integrace (Konto Bariéry).
2007 05 03 Poradenství k registraci MěV SPMP Brno.
2007 06 25 Poradenství ObV SPMP Praha 9 (p.Josef Langer) k organizačním
otázkám osamostatnění organizační složky .
Ostatní :
2007 04 21 Spolupráce s SPMP Klatovy: beseda s Pavlem Novým a projekce snímků.
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Vyhodnocení některých akcí,
konaných v roce 2007

***
ALBERTKY.
Julius Satinský (filmový MUDr. Albert Horák) říká ve veselohře století Pavlu
Novému, druhému z povedené trojice tatínků: „ ... a taky kup kulatý sušenky. Večer
budu dávat medaile ... tomu, koho celý den neuvidím !“ Tak nějak dostaly jméno
kulaté sušenky ALBERTKY.
Pro toho, kdo to ještě neví, tak „Albertkami“ nazýváme také nesoutěžní
projekce amatérských filmů, které se konají vždy v lichých létech mezi Videofestivaly.
První byly v kině Evald na Národní třídě, druhé pak ve Státním archivu v Chodově,
třetí v Museu Policie ČR na Karlově a čtvrté 31.března 2007 na slavném Vyšehradě
pod názvem :
„To všechno ne-odnes´ čas !“
Přes padesát nadšených diváků z oddílů Ráčků z Rakovníka, Sumečků
z Poděbrad, Klubáků, Hastrmánků a Světáků či Bocmanů z Prahy a jejich rodičů pak
v krásném komorním sále Starého purkrabství tleskalo nejen snímkům, ale též
sponzorům a mecenášům: Vlastičce Kudrnové, Jóžinovi Jiráskovi i MUDr. Dedkovi.
Poděkování se dostalo také těm, kteří do snímků věnovali písničky: Josefu Zochovi a
Hradnímu Duu a dále správě Národní kulturní památky Vyšehrad, která sál zapůjčila.
Pod taktovkou AlBerta a Ilonky pak bylo promítnuto osm snímků, z toho tři
premiérové: videoklip „Svatošské skály 1997“, dvoudílný dokument „Kurz bocmanů
2001“ a konečně i „Rybí trh 2000 – 2006“, který udělal průřez vodáckými tábory
HANDICAP LYCEA Praha o.s. a Domova Ráček o.p.s. pojmenovanými podle
různých druhů ryb. Ani jeden rok z posledního desetiletí však nebyl zapomenut a tak
se reprizovaly úspěšné snímky „Šmoulí branný den 1998“, „Otevření Domova Ráček
1999“ a téměř neznámá reportáž magazínu KLÍČ České televize o prvním
Videofestivalu v roce 2000.
Díky kamerám amatérů skutečně „to všechno ne-odnes´ čas“! Jsme rádi, že
snímky žijí, že se promítají a nezůstávají v kabinetu jako mumie. To je také jeden z
cílů projektu Videofestivalu® „S vámi nás baví svět“, který bude mít příští rok
jubilejní páté bienále v Tylově divadle v Rakovníku 1.máje 2008.
Dvě hodiny promítání (dodejme že s
projekčním zařízením, zakoupeným
z grantů České rady humanitárních
organizací) uběhly jako voda; po
občerstvení v bufetu se většina diváků
vydala na prohlídku Vyšehradem a
s výkladem AlBerta poznávali Prahu
z hradeb a poklonili se i památce
Českých velikánů na Slavíně, jejichž
dílo také čas neodnesl.
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***
Májové odemykání Sázavy místo Jizery
„Pán Bůh nás má pořád rád“ šeptli si pořadatelé letošního „májového
odemykání“, protože to bylo už po páté, co bylo prvního května překrásné počasí. A
tak, když se v Pikovicích vyrojilo z autobusu skoro padesát nadšených vodáků z oddílů
Ráčků z Rakovníka, Sumečků z Poděbrad, Hastrmánků ze Sedlce, Bocmanů a
Světáků ze Středočeského kraje a Prahy, bylo jasné, že se plavba po Sázavě vydaří.
V plánu sice byla letos Jizera, ale tam nebylo vody ani pro necky. Zasyčely pumpy a
za chvíli všech sedm raftů čekalo srovnáno na břehu k slavnostnímu nástupu.
Starostlivá Ilonka za pomoci asistující Martinky a maminek, ještě rychle
překontrolovala vesty a rozdělila posádky. Zavlála státní vlajka a také oddílové vlajky
a pak už mohl AlBert zavelet k letošnímu prvnímu „AHOJ!“. Pro odemknutí řeky
byly připraveny dva klíče, jeden menší jakoby pro Sázavu a jeden větší pro Vltavu, na
jejíž soutok, jsme měli namířeno. Proto šlo odemykání jako po másle a pak přišlo to
nejtěžší, dostat všechny do člunů. Povedlo se, a po tradičním uvíznutí přetíženého
AlBertova člunu na kameni, se celá flotila dala do pohybu.
Plavba to byla pohodová, snad až na několik nervózních rybářů (z mnoha
desítek na obou březích), kteří měli poznámky, někdy až neslušné, když jsme byli
příliš blízko jejich splávků. Nejkrásnější byla, když jsme všechny rafty mohli svázat
do voru, a vytvořit jedno velké soulodí a se vztyčenými pádly s větrem v zádech jsme
se hnali po proudu jako plachetnice. Horší bylo, když se ten prevít otočil a my museli
zabírat, jako kdybychom pluli do kopce. Na soutoku jsme rychle přeťali plavební
dráhu Vltavy a v Davli, po úklidu člunů, nás čekal výborný oběd v zamluvené
restauraci „V pivovaře“. Nezmar Jarda Šutrák měl jako vždy připraveny k přednesu
své básně, což nikoho nepřekvapilo. Povolili jsme mu zazpívat jen jednu jako aperitiv;
naopak všechny překvapilo, když dostali poukázku od sponzorující společnosti JRSK
s.r.o. jako stravenku, se kterou mohl uhradit skoro polovinu útraty.
A protože také doprava byla dotována Krajským úřadem Středočeského kraje,
měli účastníci, uživatelé služeb Domova Ráček o.p.s., Handicap centra Srdce o.p.s.,
dále ze Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v Praze a Speciálních
domovů SPMP v Sedlci a Chotěšicích i z ÚSP Laguna Psáry, náklady jen minimální.
S díky (také za některé rodiče) dodejme, že první máj se svými klienty na vodě
a za volantem strávili jejich ředitelé Míša Šmíd, Ivanka Ambrozová a Ilonka Hrušková
s účinnou pomocí dobrovolníků Jóžina Jiráska, Petry Vitvarové a Janičky Lencové.
Že bez jakékoliv odměny, to dodávat nemusíme.
Zopakujme si naše májové plavby a řekněme, co nás ještě letos na vodě čeká:
1.května 2001 Májový sjezd Vltavy pod pražskými mosty;
1.května 2003 Májové odemykání Vltavy a Otavy pod Zvíkovem;
1.května 2005 Májové vplutí do Prahy a odemykání Berounky u Zbraslavi;
1.května 2006 Májové odemykání Vltavy se sv.Kiliánem;
1.května 2007 Májové odemykání Sázavy místo Jizery.
Připravujeme sedmnáctý vodácký tábor u rybníka Hnačov v červnu a pak
čtvrtou a poslední plavbu Kryštofa Kolumba na sv.Václava.
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***
Setkání s VLTAVANEM
Spolek VLTAVAN Praha byl založen v roce 1871. Při jeho 130. výročí trvání
bylo HANDICAP LYCEUM Praha o.s. jmenováno čestným členem. Od té doby se
Vltavani zúčastňují našich akcí (například Videofestivalů, Námořnických bálů ap.) a
my jsme zváni na akce jejich. S asistencí spolku VLTAVAN se konala mimo jiné i
slavnostní promoce a předání patentů bocmanům na závěr našeho kurzu v roce 2001.
Bratři a sestry (tak se oslovují) tenkrát k nám přišli ve stejnokrojích se svými staletými
prapory. Poslední akcí bylo letošní „Podskalské setkání“ 9.června. Bocmani a jejich
rodiče obdrželi zdarma vstupenky (přitom jedna stála 100,- Kč). To proto, že na oslavu
loňského 135. výročí jim Domov Ráček o.p.s. v Rakovníku udělal plnou ošatku
keramických placiček s historickým znakem. Ráčci galantně přenechali vstupenky
pražským bocmanům. Ti se zúčastnili slavnostního vztyčení vlajky doprovázeného
výstřely z pušek, pak absolvovali krásnou projížďku po Vltavě citlivě
zrekonstruovaným kolesovým parníkem Vyšehrad, žaludek potěšili staropražskou
klobásou, oči ukázkami řemesel spojených s Vltavou, uši staropražskolu hudbou a vše
zakončili prohlídkou plaveckého musea na Výtoni. Všichni se shodli na tom, že prožili
krásné sobotní odpoledne.
B.Juranková
DOPIS členům SPMP číslo 122, červen 2007
Na výborové schůzi 11.června 2007 bylo poděkováno a také předáno album
s fotografiemi. Byly vypáleny na CD. Předány k použití Vltavance paní Osbornové,
Ladova ulice č.7, která CD po využití předá do archivu spolku VLTAVAN.

***
Vodouch stříbřitý
17. rehabilitační vodácký pobyt
latinsky Argyroneta aquatica, je naším jediným pavoučkem, který si vybral za
svoje bydliště vodu. A protože každý náš vodácký tábor má nějaké jméno (jako Zlatí
úhoři, Stříbrná lipenská štika, Sumeček z Polabí, Slapský cejn atd. atd.) dali jsme
tomuto, již 17. táboru jméno po pavoučkovi, abychom tu vodní havěť trochu obměnili.
Bohužel, mimo obrázků z internetu a ze staré encyklopedie „Brehmova života zvířat“
se nám pavoučka (ani na inzerát v Annonci) nepodařilo živého sehnat a ukázat dětem.
Přesto nám štěstí přinesl. Počasí bylo celý týden až do pátku nádherné, program
úžasný a kuchař se také snažil.
Příprava „Vodoucha stříbřitého“ byla zahájena rok předem; už 13. července
2006 jeli AlBert s Ilonkou do areálu RELAX ve Hnačově, aby tam po prohlídce a
smluvení ceny objednali pobyt. Bohužel, nebylo možno zajistit tolik míst, aby byli
uspokojeni všichni zájemci, zejména pražští bocmani, protože druhou polovinu areálu
mělo zamluveno občanské sdružení DAR s těžce postiženými dětmi. Tak jsme
bocmanům pro útěchu přenechali všechny vstupenky na hezké oslavy spolku
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VLTAVAN, které obdržel za odměnu Domov Ráček o.p.s. Proto se svými obětavými
asistentkami, pod vedením ředitelů Míši a Ilonky vyjeli na tábor pouze uživatelé
služeb Domova Ráček o.p.s. a Handicap centra Srdce, spolu s několika sponzory, kteří
finančně pomohli pobyt uhradit. Autorem celého projektu a hlavním vedoucím byl
(kdo jiný, než) AlBert. Pobytu se zúčastnilo 39 nadšenců, kteří měli k disposici 6 raftů
„Colorado“. Dopravu zajistil koncern PROBO (faktura za autobus ve výši 20.400 Kč
byla sponzorsky uhrazena), dále mikrobus a dodávka HC Srdce a dvě osobní vozidla.
Celkové náklady přesáhly 117.000 Kč a asi je zbytečné opakovat, že vedoucí odvedli
práci bez nároku na odměnu, jako při minulých pobytech.
Program, který měl mnoho nových prvků a několik „zlatých hřebů“ se rovněž
připravoval řadu měsíců předem. Každý tušil, že budeme hrát a zpívat u ohně či při
grilování, že bude opět letní kino pod noční oblohou, olympiáda PROBO-OPENHANDICAP (již sedmá) na kterou přijede rozdávat ceny sponzor, generální ředitel
koncernu PROBO Ing.Procházka, že budou rozcvičky pod vedením Jožina, plavba na
raftech a koupání. Ale že přijede náš kamarád, nyní policista, Marek Šmíd a odhalí
něco z tajů kriminalistiky, dokonce přiveze pouta, zbraně a paint ballovou střelnici a
k tomu Míša i luky, to byla novinka pod názvem „branné odpoledne“. Dalším zlatým
hřebem byla plavba na raftech za svitu měsíce po klidné a temné hladině
k trosečníkům, kteří čekali s pochodněmi na ostrůvcích. Plavba završila čtyři cesty
Kryštofa Kolumba do Nového světa. Jahůdka (Lenka) připravila i krásné malování
hrnečků a přírodopisnou vycházku a spolu s Martinkou, Vlaďkou a Petrou i
pyžamovou diskotéku. Jak už je zvykem, zpáteční cesta autobusem byla přerušena
zajímavou exkurzí, tentokrát do Plzeňského pivovaru, kterou uhradilo HANDICAP
LYCEUM Praha o.s. a také výborným obědem, na který přispěl stokorunou každému
jedlíkovi sponzor, společnost JSRK s.r.o.
Byl to jeden z nejkrásnějších táborů (ale to říkáme vždy), ze kterého máme
desítky fotografií a dvě hodiny záběrů, které se objeví jak ve filmu o „Vodouchovi
stříbřitém“, tak ve filmu o „Čtyřech plavbách Kryštofa Kolumba“. Na závěr fakta:
Vedoucí štáb tábora :
• Hlavní vedoucí: JUDr.Josef J.Veselý, předseda správní rady Domova Ráček
o.p.s. a HANDICAP LYCEA Praha o.s.,
• zástupce vedoucího a současně vedoucí oddílu Ráčků: Ilonka Hrušková,
ředitelka Domova Ráček o.p.s. v Rakovníku,
• vedoucí oddílu Sumečků: Mgr. Michal Šmíd, ředitel SDM SPMP Chotěšice a
zakladatel Handicap centra Srdce o.p.s. z Poděbrad.
• Zdravotnické zabezpečení: Mgr. Lenka Niezgodová, členka správní rady
Domova Ráček o.p.s.
• Asistentky : Martina Gollová a Vladěna Kindlová, pracovnice v sociálních
službách a Petra Vitvarová, dobrovolnice; všechny z Domova Ráček o.p.s
• Techničtí instruktoři: Tomáš Hruška, Lukáš Hruška, Jiří Kovář
• Počet odvedených dobrovolnických hodin od příprav do závěru čítal 620.
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Splněný program (stručně) 18.6. až 22.6.2007 :
• pondělí : vztyčení vlajky, procházka okolím, příprava člunů, posezení o ohně;
• úterý : dopolední plavby s „námořní bitvou“, bojové odpoledne, letní kino;
• středa : pěší poznávací výlet, odpoledne malování hrníčků; noční plavby;
• čtvrtek : olympiáda PROBO-OPEN-HANDICAP VII. Grilování, diskotéka;
• pátek : při návratu exkurze a oběd v Plzeňském prazdroji.
Náklady pomohli uhradit :
• Společnost PROBO GROUP a.s., cestou Domova Ráček o.p.s.
• Společnost JRSK s.r.o. cestou HANDICAP LYCEA Praha o.s.
• Středočeský kraj v rámci dotace projektu „Rovná příležitost k životu i sportu“

***
Poslední plavba Kryštofa Kolumba,
která se konala před 505 lety, měla na sv.Václava 2007 reprízu. Stejně jako Velký
Admirál na karavele „Santa Maria“, tak i bocmani, Ráčci, Sumečci, Hastrmánci a
Klubáci i jejich přátelé, včetně delegace spolku VLTAVAN Praha, na lodi „Odra“,
vypluli v nepříznivém počasí a v noci splnit poslední úkol vodácké bojové hry nazvané
„ČTYŘI PLAVBY KRYŠTOFA KOLUMBA“. Byla to již druhá „bojovka“; tou
první byla „ODYSEA“, který skončila v létě 2003 ve Žraločí zátoce na Slapech.
Připomeňme si :
28.9.2004 první plavba bocmanů kolem břehů rybníka „Papež“ a jeho ostrova
s Indiány. 6.9.1492 vyplul Kryštof Kolumbus poprvé a objevil Bahamy, Kubu a Haiti;
28.9.2005 druhá plavba bocmanů průplavem pod tratí po obou částech rybníka
„Kařez“. 25.9.1493 vyplul Kryštof Kolumbus podruhé, objevil Portoriko a Jamajku;
28.9.2006 třetí plavba bocmanů Smíchovským a Podolskými přístavy na
Vltavě. 30.5.1498 vyplul Kryštof Kolumbus potřetí a objevil ústí řeky Orinoko;
28.9.2007 čtvrtá plavba bocmanů noční Prahou okolo ostrovů Žofín a Střelecký
k Vyšehradu. 9.5.1502 vyplul Kryštof Kolumbus naposledy a objevil Kostariku,
Panamu a Honduras.
Nepluli jsme v noci poprvé. Na letním táboře, nazvaném „Vodouch stříbřitý“,
jsme již v červnu vyzkoušeli, jaká je plavba na raftech za svitu měsíčku a jak se hledají
trosečníci s pochodněmi na ostrůvcích. To nám ale sv. Petr zajistil skvělé počasí. Nyní
si asi řekl, že štěstí jsme měli za poslední roky už dost a musíme taky ochutnat trochu
lijáku, větru a vlnobití. Avšak díky tomu, že jsme si pronajali od Pražské paroplavební
společnosti motorovou loď „Odra“, byla projížďka slavnostně osvětlenou noční
Prahou, plavbou jako v pohádce. Vidět z Vltavy Národní divadlo, Hradčany, ostatní
památky Prahy a zejména krásně nasvícený Vyšehrad bylo pro všech šedesát šest
zkřehlých nadšenců z Rakovníka, Poděbrad a Prahy nevšedním zážitkem. Po uzamčení
řeky pod Vyšehradem Ilonkou Hruškovou, ředitelkou Domova Ráček a bratrem
Červeným, předsedou spolku VLTAVAN, opět velkým klíčem na řetězu (připomínka
toho, jak se Kolumbus vrátil ze třetí plavby v okovech), všichni vhodili vodníkovi do
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jeho tůně minci, aby nechal jejich dušičky i příští rok na pokoji. I přes chladné povětří
rozdal Jožin stovku sklínek jablečných moštů na přípitek. Pak už jen zbývalo přistát a
jít se zahřát do krásné restaurace Mánes s vyhlídkou na Národní divadlo. Tam také
dostali účastníci plavby od předsedy VLTAVANU a jednatelky, sestry Štěpánkové,
diplom a malý dárek. Po občerstvení si slíbili, že se všichni setkají příští rok na 1.máje
v Rakovníku při Videofestivalu. Akci Sponzorovala firma JRSK s.r.o., dopravu
dotoval Středočeský kraj.

***
Příprava projektu roku 2008
Videofestival® „S vámi nás baví svět“
Již v Závěrečné zprávě z Videofestivalu 1.apríľa 2006 bylo stanoveno datum a
místo konání jubilejního pátého bienále v roce 2008. Přípravy tedy začaly již v roce
2006. Jedním z hlavních problémů bylo zajistit „zlaté“ sošky ALBERTA, které v Brně
už neudělají. Podařilo se nalézt výrobce – známou sklárnu AJETO s.r.o. v Lindavě,
která nám za rozumnou cenu vyrobila formu a slíbila ústy ředitele Ing.Turnhofera, že
vyrobí i sošky z ambrového skla. Tato sklárna je autorem cen Thálie. V roce 2006 byl
také osloven moderátor Jan Rosák a Pavel Nový, oba slíbili účast 1.5.2008.
Videoreportáž přislíbil zpracovat opět pan Dvořák.
Hlavním úkolem roku 2007 bylo zejména zveřejnění soutěže jak na
internetových portálech HELPNET, AMATFILM, IPOS ARTAMA, ECONNET aj.,
tak v časopisech VOZKA, PLUS21, Vozíčkář, SPMP Praha a jiných. Bohužel
Mentální retardaci přestalo SPMP vydávat. Řada telefonátů svědčila o zájmu a tom,
že bude co promítat. Opět jsme navštívili sympatického ředitele ve sklárně v Lindavě a
sjednali výrobu sošek na začátek roku 2008 s tím, že si ji natočíme. Požádali jsme i
dalšího skláře pana Růžičku z Nižboru o zpracování cen „zlatých“ Ráčků. Poštou bylo
rozesláno 250 dopisů s natištěnou informací a přihláškou a posláno dalších okolo 30 emailů. Oslovili jsme nejen starostu města, který přislíbil převzít záštitu, ale i
potencionální porotce. Oslovili jsme i sponzory a donátory: Nadační fond SPMP
„Rodiče dětem“, Českou radu humanitárních organizací a Středočeský kraj. Díky jim a
generálnímu sponzorovi, firmě JRSK s.r.o. jsme věděli, že Videofestival nebude mít
finanční problémy. Do svátku Alberta 21.11.2007 přišlo přes 30 přihlášek a většinou i
snímků.

Přehled Videofestivalů
Bienále
rok
Videofestival 2000
Videofestival 2002
Videofestival 2004
Videofestival 2006
Celkem

Počet festivalových Počet
projekcí
diváků
5 soutěžních projekcí 1.280
3 soutěžní projekce
960
3 soutěžní projekce
820
1 soutěžní projekce*)
240
12 festivalů
3.300

Počet
snímků

Náklady
480.000 Kč
385.000 Kč
370.000 Kč
400.000 Kč
1,635.000 Kč

*) den předem se konala nesoutěžní projekce
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Přehled projekcí snímků z Videokabinetu HANDICAP LYCEA Praha
Zápůjčky Počet Půjčeno Doba
Počet
v letech Akcí snímků projekce diváků
2000
12
47
14 hodin
542
2001

20

51

14 hodin

777

2002

19

74

23 hodin

506

2003

13

60

14 hodin

885

2004

11

23

4 hodiny

271

2005

9

36

10 hodin

401

2006

11

118

21 hodin

476

2007

5

27

5 hodin

259

Celkem

100

436

509

4117

* Některé veřejné velkoplošné
Projekce
* Ústí n.L. 21.10.2000 : „To
nejlepší z Videofestivalu“
* Rakovník Ráček 24.01. „Mám
postižené dítě“ s pí Rackovou
* Praha Karlín 06.04. : Seminář
francouzské delegace UNAPEI
* Praha Evald 19.10. „Albertky“
* Čelákovice 30.11.2002 „Mezi
dvěma konferencemi“ SPMP
* Rakovník Ráček 05.03.2003 :
„Hledání neztraceného času“
* Klatovy knihovna 14.03.2003:
„Videofestival S tebou …“
* Divadlo S+H 22.02.2003
* Vlastní letní kino 19.06.2003:
na táboře VLTAVÍN
* Praha SÚA 04.10. „Albertky“
* Praha Výstaviště 22.04. akce
HANDICAP „Pětatřicátníci“
* SRN Dortmund 21.04.
Kongres LEBENSHILFE
* Jablonec n.N. knihovna 10.02.
„Albertovo poselství“
* Praha Museum PČR 26.02.
„Albertky“
* Letní kino 25.06. „Sumeček“
* Festival 30.03. Frýdek-Místek
* Letní kino „Kapřík“ 27.6.2006
* Konference SPMP 24.11.2006
* Albertky, Vyšehrad 31.03.
* Klatovy „Ozvěny VF“ 21.04.
* Letní kino „Vodouch“ 20.06.
* Zámecká kramle 22.06. Děčín
A tisíce diváků ČT KLÍČ, TV NOE

HANDICAP LYCEUM Praha o.s.
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Přehled využití sportovní vodácké výstroje
Rehabilitační pobyt HcL, Ráček a
HC Srdce: 17. „Vodouch stříbřitý“
Májové odemykání ne Jizery, ale
Sázavy, Vltavy (Pikovice až Davle)
Akce HcL KOLUMBUS 3.plavba
Smíchov – Vyšehrad
Rehabilitační pobyt SPMP Brno,
Mlýn Brejlov Sázava. Petr Kučera.
Rehabilitační pobyt HcL a Ráček
„Kapřík“ Otava,Vltava Zvíkov
Akce HcL „Májové odemykání se
sv.Kiliánem (Štěchovice až Davle)
Akce HcL KOLUMBUS 2.plavba
Rybník Dolní Kařez
Rekondiční pobyt Sdružení na
pomoc dětem s handicapy Eva
Buchtelová
Akce Rafting club handicap
PARMA X.ročník
Rehabilitační pobyt SPMP Brno,
Mlýn Brejlov Sázava. Petr Kučera.
Rehabilitační pobyt HcL a Ráček
„Sumeček“ Labe, Sadská.
Akce Hcl „Májové vplutí do Prahy“.
Berounka, Vltava.
Akce HcL KOLUMBUS 1.plavba
Rybník Papež Dobříš
Rehabilitační pobyt HcL a Ráček
„Slapský cejn“. Vltava
Rehabilitační pobyt SPMP Brno,
„Pastviny“ Petr Kučera
Rehabilitační pobyt HcL a Ráček
„Vltavín“ Kamýk/V.
Akce HcL „Májové odemykání
Vltavy a Otavy“
Rehabilitační pobyt HcL a Ráček
„Lipenská štika“ Kovářov
Akce Rafting club handicap
PARMA VII. ročník
Akce Rafting club handicap
„Odemykání Čertovky“ Praha
Rehabilitační pobyt HcL a Ráček
„Zlatí úhoři“ II Berounka
Rehabilitační pobyt SPMP Brno,
„Tři studně“. Petr Kučera
Rehabilitační pobyt Ráček

18.06. –
22.06.2007
01.05.2007
28.09.2006
23.07.05.08.2006
24.06. –
28.06.2006
01.05.2006
28.09.2005
20.08. –
27.08.2005
03.08.2005
22.07.05.08.2005
24.06. –
26.06.2005
01.05.2005
28.09.2004
23.06. –
26.06.2004
18.08. –
30.08.2003
19.06. –
22.06.2003
01.05.2003
23.06. –
26.06.2002
07.06.2002
08.05.2002
05.-09.09.
2001
18.08. –
30.08.2001
24.06. –

5
dní
1
den
1
den
10
dní
4
dny
1
den
1
den
7
dní

Veškerá výbava. Zapůjčeno i
přítomnému DAR o.s.
2 velké a 1 malý s výbavou

1
den
10
dní
4
dny
1
den
1
den
4
dny
12
dní
4
dny
1
den
4
dny
1
den
1
den
4
dny
12
dní
7

Pádla a vesty

2 velké 1 malý s výbavou
2 velké, s výbavou. Jeden člun
poškozen za 2.400 Kč
Veškerá sportovní výbava
2 velké 1 malý s výbavou
2 velké 1 malý s výbavou
2 velké s výbavou

2 velké, s výbavou a
instruktorem J.V.
Veškerá sportovní výbava
2 velké 1 malý s výbavou
2 velké 1 malý s výbavou
Veškerá sportovní výbava
2 velké s výbavou a
instruktorem
Veškerá sportovní výbava
2 velké 1 malý s výbavou
Veškerá sportovní výbava
Pádla a vesty, přilby.
Pádla a vesty.
Veškerá sportovní výbava
2 velké s výbavou a
instruktorem J.V.
Veškerá sportovní výbava

HANDICAP LYCEUM Praha o.s.
Berounka „Šlovice“ Eva Veselá
Akce Rafting club handicap
„Sázava“
Školení vedoucích rehabilitačních
táborů „speciál“ ČRHO Březejc
Rehabilitační pobyt SPMP Praha
„Ostravice“ Alena Týmalová
Akce HcL „Kurz Bocmanů“
„Májový vjezd do Prahy“
Akce HcL „Kurz Bocmanů“
„Odemykání Berounky“
Akce HcL „Kurz Bocmanů“
Rakovnický bazén
Rehabilitační pobyt SPMP Brno,
„Tři studně“. Petr Kučera
Rehabilitační pobyt HcL a Ráček
„Zlatí úhoři“ Berounka
Rehabilitační pobyt Ráček
Ohře „Svatošské skály“ Eva Veselá
Akce Rafting club handicap
PARMA „Parmička“
Rehabilitační pobyt SPMP Brno,
„Tři studně“. Petr Kučera
Akce Rafting club handicap
PARMA IV. ročník
Rehabilitační pobyt SPMP Brno,
„Svratouch“. Petr Kučera
Školení vedoucích rehabilitačních
táborů SPMP. Poděbrady.
Akce HcL, Ráček, HCS Poděbrady
„Vítání jara“ Cidlina,Labe
Rehabilitační pobyt HcL a Ráček
„Zlatá stezka“ Křišťanovice
Návštěva z Anglie.
Želivská přehrada. Mgr.Šiška
Rehabilitační pobyt HcL a Ráček
„Muška Zlatá“ Svatoš.skály, Ohře.

14
30.06.2001
15.06. –
17.06.2001
17.05.-20.05.
2001
05.05. –
19.05.2001
01.05.2001
07.04.2001
17.02.2001
12.08. –
24.08.2000
23.06.-27.06
2000
15.06. –
22.06.2000
09.06.2000
14.08. –
26.08.1999
16.06.1999
15.08. –
29.08.1998
22.05.-25.05
1999
21.03.1999
13.09.-19.09.
1998
červen 1998
22.09.-28.09.
1997
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dní
3
dny
2
dny
14
dní
1
den
1
den
1
den
12
dní
4
dny
7
dní
1
den
12
dní
1
den
12
dní
3
dny
1
den
7
dní
2
dny
7
dní

1 velký, 1 malý s výbavou
Veškerá sportovní výbava
1 velký a tři menší s Evou
Veselou
Veškerá sportovní výbava
Veškerá sportovní výbava
Veškerá sportovní výbava
2 velké s výbavou a
instruktorkou E.V.
Veškerá sportovní výbava
Veškerá sportovní výbava
Pádla a vesty, přilby.
2 velké i malé s výbavou a
instruktorem J.V.
1 velký a 1 malý s výbavou.
2 velké i menší s výbavou a
instruktorem J.V.
Veškerá sportovní výbava
Veškerá sportovní výbava
Veškerá sportovní výbava
Veškerá sportovní výbava
Veškerá sportovní výbava

Poznámky k tabulce :

• pokud se uvádí „veškerá sportovní výbava“ jsou v tom například vysílačky, míče, síť.
• u pobytů a akcí uváděných jako HcL (tj. HANDICAP LYCEA Praha) se myslí i účast
dalších zájemců z řad členů SPMP v Praze a Středočeském kraji.
• pro ilustraci : v půjčovně stojí jeden vybavený raft COLORADO (člun, pádla, vesty,
házecí pytlík, pumpy, přilby) na jeden den cca 950,- Kč. Násobkem třeba deseti dnů
rehabilitačního pobytu při zápůjčce dvou vybavených raftů dostanete částku 19.000,Kč (SPMP Brno mělo čluny zapůjčeny sedmkrát, SPMP Praha dvakrát). Kolik by
stálo zapůjčení pro naše akce, to si nikdo neuvědomuje a bere plavbu jako
samozřejmost).
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PROBO OPEN HANDICAP 2001 až 2007
Sportovní hry handicapované mládeže sponzorované koncernem PROBO.

Sportovní hry handicapované mládeže PROBO OPEN HANDICAP byly
poprvé uspořádány v září 2001 při rehabilitačním pobytu „Zlatí úhoři“ v Račicích na
Berounce. Disciplinou byl běh na šedesát metrů, hod koulí a skok do dálky z místa.
Doplňkovými sporty bylo petanque a vodácká turistika (reportáž o jedné plavbě
vysílala Česká televize v magazínu KLÍČ). Prvního ročníku se zúčastnilo přes 50
závodníků ze Sdružení pro pomoc mentálně postiženým z Prahy, Poděbrad,
Rakovníka, Brna a dalších měst. Při turnaji PROBO CUP OPEN v červnu 2001
věnoval handicapovaným vodákům předseda představenstva společnosti PROBO
GROUP a.s. Ing. Procházka člun s výbavou za 31.000 Kč a věcné ceny pro soutěžící.
II.
Druhý ročník se konal při rehabilitačním pobytu „Lipenská stříbrná štika“
v červnu 2002 v Kovářově u Frymburku. Zúčastnilo se ho 45 handicapovaných
závodníků. Většina z nich absolvovala trénink, uspořádaný při „1.cvičení bocmanů“
v květnu 2002 na Tyršově koupališti v Rakovníku. Hlavní disciplínou byl opět trojboj
: běh na 60 metrů, hod koulí a skok do dálky. Trojboj byl doplněn plaveckými závody
v krytém bazénu a hrou petanque. Ceny opět daroval Ing. Procházka z 2. ročníku
soutěže PROBO CUP OPEN, která probíhala v Praze, deset dní před PROBO OPEN
HANDICAP. Všichni závodníci i vedoucí velmi ocenili, že Ing. Procházka a JUDr.
Procházková vážili dlouhou cestu, aby jim odměny osobně předali.
III.
Třetí ročník se uskutečnil 20. června 2003 v Žebrákově na Vltavě při vodáckém
rehabilitačním pobytu „Vltavín“ (tj. týden po 3. ročníku PROBO CUP OPEN).
Účastnilo se ho 37 sportovců ze Sdružení pro pomoc mentálně postiženým - Domova
SPMP Ráček v Rakovníku („Ráčci“), Sedlec v Praze 6 („Hastrmánci“), Handicap
centra Srdce v Poděbradech („Sumečci“) a také oddíl „Bocmanů“ a „Světáků“.
Klasický trojboj byl opět doplněn vodáckou turistikou, tentokrát mezi hrázemi
přehrad Kamýku a Orlíku, bojovou vodáckou hrou „ODYSSEA“ a nově soutěží
záchranářů v záchraně tonoucího za pomocí házecího pytlíku. Před sportovním kláním
bylo uspořádáno „bocmanské cvičení“ pod hradem Zvíkov na Orlické přehradě s
názvem „Májové odemykání řek Vltavy a Otavy“. Náklady obou akcí byly podpořeny
sponzorským darem společnosti PROBO GROUP a.s. Při vyhlášení výsledků PROBO
OPEN HANDICAP 2003 opět předával ceny předseda představenstva Ing. Procházka.
Odnesl si
diplom za dlouhodobé sponzorování a suvenýr, vyrobený dětmi
s handicapem.
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IV.
Čtvrtý ročník se konal při 14. vodáckém rehabilitačním pobytu „Slapský stříbrný
cejn“ v Častoboři u Slapské údolní nádrže. Tento pobyt pro 44 osob podpořily
sponzorským darem společnosti koncernu PROBO, když na IV. ročníku turnaje
tenisového turnaje PROBO CUP OPEN předal Ing. Procházka zástupci Domova
„Ráček“ symbolický šek ve výši 25.000 Kč a dále poskytl handicapovaným zdarma
autobus a věcné ceny. Přidal navíc i selátko na opečení. Pobyt byl podpořen i dotací
Ministerstva zdravotnictví ve výši 23.400 Kč. Jak vedoucí, tak asistenti odvedli svoji
práci jako dobrovolníci (zdarma).
Sportovní hry byly zahájeny hned ráno rozcvičkou v orosené trávě a po
dopoledním „odemknutí řeky“ pokračovaly vodáckou hrou po stopách ODYSSEA na
raftech přes Slapskou přehradu do krásné Žraločí zátoky. Odpoledne pak trojice
závodníků včele s devítiletou Olivií přiběhla s pochodní a zapálila „olympijský“
oheň. Jako v minulých letech se opět se soutěžilo v trojboji (běhu na 60 metrů, hodu
koulí a skoku do dálky z místa). Doplňkovým sportem byl tentokrát golf. Slavnostní
odpal v prvním golfovém turnaji s názvem OLIVIA CUP I. uskutečnila Olivia
Prokopová, vítězka zahraničních i českých turnajů., které se konaly v letech 2001 až
2003. Věcné ceny přijel vítězům předávat osobně Ing.Procházka s manželkou a
dcerou. Za dlouhodobé sponzorování obdržel od vedoucích pobytu diplom a suvenýr.
Vedle dětí si ceny odnesli i rodiče a také Olivia (která dostala krásnou golfovou
soupravu). Večer byli všichni pohoštěni grilovaným selátkem. Hry byly zakončeny až
další den dopolední túrou po naučné stezce do Albertových skal nad Slapskou
přehradou.
V.
Jubilejní pátý ročník se konal 25.června 2005 u Písečného jezera v Sadské na
Nymbursku při patnáctém vodáckém rehabilitačním pobytu s názvem „Sumeček
z Polabí“. Soutěže se zúčastnilo 45 sportovců s handicapem z různých zařízení
Sdružení pro pomoc mentálně postiženým Středočeského kraje. Pobyt opět podpořila
finančním darem 25.000 Kč společnost PROBO GROUP a.s. slavnostním předáním
šeku při pátém ročníku turnaje PROBO CUP OPEN. K tomu navíc poskytla autobus
na cestu do tábora a zpět. Ing.Procházka věnoval pro vítěze věcné ceny a všem
účastníkům trička, na které nechal natisknout znak PROBO OPEN HANDICAP.
Pobyt byl dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR. Jak vedoucí, tak asistenti odvedli
svoji práci jako dobrovolníci zdarma. Nechybělo nic, co mají správné olympijské hry
obsahovat, ani to opečené selátko.
Klasické disciplíny (běh na šedesát metrů, hod koulí a skok do dálky) byly letos
doplněny vodáckou soutěží na jezeře a znovu přeborem v zahradním golfu OLIVIA
CUP. Na doporučení Ing. Procházky, který se nemohl z pracovních důvodů osobně
vyhodnocení zúčastnit, přijel mezi vodáky berounský senátor pan Jiří Oberfalzer.
Jarda „Šutrák“ (který mimochodem vyhrál hlavní cenu - mobilní telefon) mu pak
zazpíval svoji báseň. Další den čekala účastníky náročná devítikilometrová vodácká
túra po Labi od Písečného jezera přes zdymadlo v Hradištku až do Lysé nad Labem.
Tím hezké hry skončily a všichni se těšili na příští, šestý ročník v roce 2006 pod
Zvíkovem.
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VI.
Po pěti úspěšných ročnících byla na šestém učiněna zásadní změna. Díky mimo
jiné i tropickému počasí, se závodní disciplíny změnily a odehrály se výhradně ve
vodě : běh bazénem a plavání na 50 metrů a vodní akrobacie (volný způsob plavání
napříč bazénem s proplaváním dvou obručí). Doplňme, že hry konané v pondělí
26.června 2006 byly den předem zpestřeny vodáckou turistikou na raftech po hladině
Otavy a pak i po hladině Vltavy na motorové lodi PRESSTON s pěší túrou k hradu
Zvíkov. Na závěr, při návratu autobusem s modrou šipkou PROBO, ještě exkurzí
v elektrárně v hrázi Orlické přehrady. To vše se odehrálo při již šestnáctém
rehabilitačním táboře pro handicapované vodáky ve Štědroníně pod názvem „Kapřík
šupináč z Otavy“. Poprvé nebyla poskytnuta Ministerstvem zdravotnictví dotace a tak
šek na 50.000,- Kč předaný na VI. ročníku turnaje PROBO CUP OPEN od společností
PROBO GROUP a.s., PRODOS a PROBO TRANS BEROUN, spol.s r.o. pomohl
uhradit náklady, stejně jako materielní pomoc občanského sdružení HANDICAP
LYCEA Praha a Domova Ráček o.p.s. Rakovník. Již tradičně všichni vedoucí
odvedli svoji práci bezplatně.
Ceny vítězům přijel opět předat Ing. Zdeněk Procházka s manželkou a dcerou.
Zůstali pak se závodníky a jejich doprovodem do večera, kdy si při ohni, za doprovodu
kytary, harmoniky a bong všichni zazpívali (a opekli slaninu i vuřtíky). Všech 50
účastníků, většinou členů Sdružení pro pomoc mentálně postiženým ČR z organizací v
Rakovníku, Poděbradech, Praze a Kolíně tak prožilo krásný den a díky finančnímu
daru i celý letní týden.
VII.
Čtrnáct dní po sedmém ročníku turnaje PROBO CUP OPEN byl odstartován
v rekreačním areálu RELAX ve Hnačově sedmý ročník olympiády PROBO OPEN
HANDICAP, opět v rámci rehabilitačního, již sedmnáctého vodáckého tábora,
nazvaného „Vodouch stříbřitý“. Již tradičně byl pobyt podpořen šekem koncernu
PROBO a tradičně se konaly po zapálení „olympijského“ ohně tři hlavní disciplíny :
skok do dálky, běh na šedesát metrů a vrh koulí. Nechybělo doplnění dalšími
disciplínami, tentokrát střelbou z paint ballových zbraní a luků. Zlatým hřebem však
byla „plavba odvahy“ na raftech po temné hladině jezera jen za svitu pochodní a
měsíčku. Novinkou bylo, že se v rámci integrace závodů zúčastnili i sportovci bez
handicapu; největší úspěch a ovace sklidili dva kluci Adámci - tříletý a pětiletý.
Tradice nebyla porušena ani při předávání cen, na které přijel se svoji rodinou
Ing. Procházka. Nevadil ani déšť, který se nečekaně spustil a hned ustal, abychom při
grilu a kytaře mohli posedět v příjemném prostředí zahradní restaurace. Všech čtyřicet
účastníků, uživatelů služeb Domova Ráček z Rakovníka, Handicap centra Srdce
z Poděbrad a Sdružení pro pomoc mentálně postiženým ČR, tak strávilo krásný
sportovní den 21.června 2007.
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HANDICAP LYCEUM Praha o.s.
Zpráva o hospodaření za rok 2007
Příjmy za rok 2007 činily celkem
Výdaje za rok 2007 činily celkem
Hospodářský výsledek za rok 2007-zisk

Kč 161 428,17
Kč 59 254,10
Kč 102 174,07

PŘÍJMY:
Příjmy celkem

Kč 161 428,17

Položka 644 - Úroky

Kč

1 028,17

Položka 649 - Jiné ostatní výnosy
Kč 160 400,00
Příjmy na výše uvedených položkách jsou určeny na provoz
HANDICAP LYCEA Praha o.s. a financování akcí pořádaných touto
organizací.

Dalším zdrojem financování zůstává:
- sponzorský dar ing. Procházka
Kč 11 010,00
- sponzorský dar JUDr. Veselý
Kč 4 631,94
- sponzorský dar Ilona Hrušková
Kč 15 620,00
- sponzorský dar PROBO TRANS BEROUN
Kč 20 000,00
- sponzorský dar JRSK s.r.o.
Kč 10 000,00
- sponzorský dar SAPERE s.r.o.
Kč 5 000,00
- sponzorský dar Kudrnová Vlasta
Kč 50 000,00
- hospodářský výsledek minulých let
Kč 30 036,78
Tyto zdroje financování jsou převedeny na Rezervní fond
organizace,
jeho zůstatek k 31.12.2007 činil Kč 146 298,72.

VÝDAJE:
Výdaje celkem
Položka
Položka
Položka
Položka
Položka
Položka
Položka

500
512
518
521
538
549
582

Kč 59 254,10
-

Spotřebované nákupy
Cestovné
Ostatní služby
Mzdové náklady-DPP
Ostatní daně a poplatky
Jiné ostatní náklady
Poskytnuté příspěvky

Kč 11 120,00
Kč 1 598,80
Kč 31 146,30
Kč 11 000,00
Kč 2 150,00
Kč
578,00
Kč 1 661,00

K 31.12.2007 byla provedena inventura majetku, závazků,
pohledávek,
pokladny a stavu běžného účtu. Účetní stav se rovná stavu
skutečnému.
Sestavila k 31.12.2007
ing. Andrea Bendová
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Valná hromada, konaná 31. 03. 2007
na Vyšehradě ve Starém purkrabství.
Program :
1. Úvod, schválení programu.
2. Složení správní rady pro další období.
3. Schválení výroční zprávy 2006.
4. Schválení změn plynoucích z nových zákonů.
5. Projekce dokumentů. Závěr.
ad 1
1.1. Valná hromada byla svolána v souladu se stanovami; současně proběhla akce „Albertky“.
1.2. Úkoly z unesení minulé Valné hromady, konané 23. července 2006 byly splněny.
1.3. Valná hromada byla usnášeníschopná, schválila navržený program a po jednání přijala
následující
Usnesení
ad 2
2.1. Valná hromada v souladu s článkem 15 Stanov HANDICAP LYCEA Praha potvrzuje ve
funkcích členy správní rady na další období :
JUDr. Josefa Veselého,
ve funkci předsedy správní rady – ředitele,
Ilonu Hruškovou,
ve funkci místopředsedkyně správní rady – jednatelky,
Ivetu Peškovou,
ve funkci členky správní rady.
ad 3
3.1. Valná hromada schvaluje Výroční zprávu za rok 2006 a inventarizaci ke dni 31.12.2006.
3.2. Valná hromada blahopřeje JUDr.Josefu Veselému k udělení čestného členství v SPMP.
ad 4
4.1. Valná hromada schvaluje v souladu se zněním článku XXXV zákona číslo 342/2006 Sb.,
doplněk „o.s.“ k názvu sdružení takto : HANDICAP LYCEUM Praha o.s. Ukládá předsedovi
požádat o změnu u MV ČR a uskutečnit úpravy v dokumentech a na internetu v Portálu
veřejné správy ČR a www.hclpraha.cz.
4.2. Valná hromada schvaluje úpravy stanov HANDICAP LYCEA Praha o.s., které vyplývají
z ustanovení a terminologie nového zákona o sociálních službách číslo 108/2006 Sb., a ukládá
předsedovi předložit je k registraci MV ČR, společně se žádostí o doplněk názvu „o.s.“
ad 5
5.1. Na Valné hromadě byl zároveň členské základně upřesněn plán rehabilitačních akcí
v roce 2007 a promítnuty dokumenty z akcí minulých.
JUDr. Josef Veselý
předseda správní rady

Iveta Pešková
členka správní rady

Ilona Hrušková
místopředsedkyně správní rady
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HANDICAP LYCEUM Prague Co.
Civic Association
Member of the Czech Council of Humanitarian Organizations
Motto:
J. W. Goethe: "It is not enough to know, the known must be utilized; it is not enough to
desire, the desired must be achieved"

The Association has the following mission:
To provide an educational, advisory, organizational and mediation service for
handicapped people and their assistants and organizations.
The Association achieves this mission through the following activities in particular:

- it arranges educational and re-qualification courses and training with the assistance of
experts and other educational organizations,
- it organizes rehabilitation stays, training and outward-bound camps, recuperative
study trips and the like,
- it brings out publications, produces videos and maintains a video library (archive and
rental shop) used also for non-commercial projections of other organizations,
- it engages in awareness-raising activities involving the integration of the
handicapped, for which it organizes cultural, sporting and social events, festivals and
shows,
- it collaborates with other non-profit organizations and provides them with
educational, consultation and intermediation services,
- it maintains a directory of experts and arranges contacts with organizations which
require their services. It takes part in the implementation of humanitarian projects
created by other associations, foundations, general benefit organizations and other
legal persons,
- it engages in other activity, especially involving clubs, to achieve its mission and if
necessary, provides social services for disabled personnel pursuant to the Act on
Social Services.
The term "assistant" is understood to mean: an assistant or guide, helper, attendant,
pedagogical or rehabilitation worker, social worker, trainer, camp (section) leader and
so forth.
The Board of Trustees of HANDICAP LYCEA Prague Co. issues course (training)
participants with a "diploma" after final examinations. This may be a patent, a
certificate of completion, a participation diploma and in some cases a course badge.
Contact:
Address
Bank no.

HANDICAP LYCEUM Praha o.s., Org. reg. no. 61 38 35 46
President JUDr. Josef J. Veselý,
128 00 Prague 2, Plavecká 4/404, hclpraha@volny.cz www.hclpraha.cz
193688867/0300

