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HANDICAP LYCEUM Praha o.s.
bylo založeno 29.12.1990 a od roku 1994 je ádným lenem eské rady humanitárních
organizací. Pozd ji se slou ilo s ob anským Sdružením mládeže a rodi TJ „S tebou
m baví sv t!“ (p sobilo v SR od roku 1984) a Studijním sdružením Vratislava II.
(1993). Od roku 1997 do 15.2.2007 p sobilo ve Sdružení pro pomoc mentáln
postiženým (SPMP) jako kolektivní len, a v roce 2001 bylo jmenováno estným
lenem spolku VLTAVAN Praha p i p íležitosti jeho 130. výro í založení v roce 1871.
Je patronem Domova Rá ek o.p.s. v Rakovníku. V 20.dubna 2007 byl na základ
požadavku zákona dopln n název ob anského sdružení (dopln na písmena „o.s.“) a
sou asn byly upraveny stanovy. Živnostenský ú ad v Praze 2 byl požádán o vystavení
živnostenských list na innosti „Zprost edkování obchodu a služeb“, „Poradenská a
konzulta ní innost, zpracování odborných studií a posudk “ a „Reklamní innost a
marketing“ . Upravené poslání stanov zní nyní takto :

POSLÁNÍ
poskytovat vzd lávací, poradenský, organiza ní a zprost edkovatelský servis
osobám s handicapem, jejich asistent m a organizacím.
8.1. Poslání realizuje sdružení zejména touto inností :
8.1.1. po ádá vzd lávací i rekvalifika ní kurzy a školení za pomoci expert i jiných
školících organizací;
8.1.2. organizuje rehabilita ní pobyty, výcvikové a poznávací tábory, studijní ozdravné
pobyty ap.;
8.1.3. vydává publikace, zpracovává videozáznamy a vede videokabinet (archiv a
p j ovnu) pro nekomer ní projekce i ostatních organizací;
8.1.4. vyvíjí osv tovou innost v oblasti integrace zdravotn postižených, k tomu
po ádá kulturní, sportovní a spole enské akce, festivaly a p ehlídky;
8.1.5. spolupracuje s ostatními neziskovými organizacemi a poskytuje jim vzd lávací,
poradenský, organiza ní a zprost edkovatelský servis;
8.1.6. vede adresá expert a zprost edkovává kontakt s organizacemi, které jejich
služby pot ebují. Podílí se na realizaci humanitárních projekt i jiných sdružení,
nadací, obecn prosp šných spole ností a dalších právnických osob,
8.1.7. vyvíjí další, zvlášt klubovou innost, vedoucí k napl ování poslání a v p ípad
pot eby poskytuje osobám s handicapem sociální služby ve smyslu Zákona o
sociálních službách.
8.2. Pod pojmem "asistent" se rozumí : asistent i pr vodce, pomocník, ošet ovatel,
pedagogický nebo rehabilita ní pracovník, pracovník v sociálních službách, táborový
(oddílový) vedoucí, trenér, atp.
8.3. Ú astník m kurz (školení) vydává správní rada HANDICAP LYCEA Praha o.s.
po záv re ném p ezkoušení "osv d ení". Osv d ením m že být patent, absolventský
certifikát, ú astnický diplom, v n kterých p ípadech odznak kurzu.
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Vyhodnocení poslání v oblasti poradenství

Smlouva o poradenství s Domovem Rá ek o.p.s. – spln no.
Smlouva o poskytování služeb ÚJOP UK poradenská innost a marketing CJV.
Poradenství :
Založení obecn prosp šné spole nosti „Barevný sv t“ v T ebí i (pí Hostašová).
Poradenství Školy života Nový Ji ín ke standard m.
Poradenství správní rad Nada ního fondu SPMP „Rodi e d tem“ Brno.
Poradenství Standardy SPMP Chot šice (e-mail a telefon)
Konzultace k novému ob anskému zákoníku a zákonu o sociálních službách.
Ú ast na konferencích k novému zákonu ve ejn prosp šných organizacích a p ipomínky.
Konzultace o možnosti školení nových vedoucích tábor SPMP R (Brno).
P ipomínky k novým návrh m zákon .
Vyhodnocení
Smlouvy o poskytování služeb ze dne 11. ervna 2008
mezi Univerzitou Karlovou ÚJOP a HANDICAP LYCEEM o.s.
Záv re ná porada zástupc obou smluvních stran 9.ledna 2009 vyhodnotila Smlouvu o
poskytování služeb ze dne 11. ervna 2008. Závazky poskytovatele i objednavatele byly
v roce 2008 spln ny, což napomohlo k sestavení dvou u ebních skupin zájemc o elearningové kurzy anglického jazyka pro za áte níky a pro pokro ilé. Sou asn byly
dojednány úkoly pro nejbližší období.
I.
Bylo konstatováno, že v souladu se svým posláním a živnostenským oprávn ním,
uskute nilo ob anské sdružení HANDICAP LYCEUM Praha o.s. poradenskou innost a
marketing programu Ústavu jazykové a odborné p ípravy UK:
„Celoživotní jazykové vzd lávání pro handicapované osoby“ v roce 2008, zejména :
1.1.
Zve ejn ním v médiích.
Po jednání s Mgr. Janem Ráflem byl program zve ejn n v t chto mediích:
•
•

•

VOZKA - asopis zejména pro vozí ká e (XI.ro ník, náklad 1200 výtisk , vydávaný
v Ostrav s celostátní p sobností); po konzultaci s šéfredaktorem Ing. Petrem Dzidem
byl zpracován p ísp vek pro íslo 4/2008.
ABILYMPIJSKÝ ZPRAVODAJ – asopis pro handicapované (náklad 9000
výtisk ), rozši ovaný zdarma organizacím a jednotlivc m v celé republice). Po
projednání p ísp vku do ísla 6/2008 s redaktorem M.Pelikánem a úpravou (se
souhlasem Mgr. Jana Ráfla) byla informace zve ejn na v prosincovém ísle. Jeden
výtisk p edán pro ÚJOP.
VOZÍ KÁ – asopis „nejen pro sedící“ (náklad 9200 výtisk ) rozši ovaný zdarma
organizacím a jednotlivc m v celé republice) Po projednání p ísp vku s redaktorem
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M.Pelikánem a úpravou (se souhlasem Mgr. Jana Ráfla) byla informace zve ejn na
v posledním ísle roku 6/2008. Jeden výtisk p edán pro ÚJOP.
•
•
1.2.
•
•
•
•

ECONNECT – internetový portál zejména pro handicapované byl 10.11.2008
požádán, ke zve ejn ní nabídky kurz na webu.
WEB na webových stránkách HANDICAP LYCEA Praha o.s. byla informace
zve ejn na i s kontaktními e-maily.
Uskute n ním porad a jednání.
PROZAZ – pražská organizace vozí ká s celostátní p sobností. Osobn projednáno
v síle sdružení Stod lkách s p edsedkyní pí. Ivetou Peškovou;
Svaz t lesn postižených,
Poradenské centrum zdravotn postižených. Projednáno sídle organizací v Karlín
a získán p íslib k postoupení informace lenské základn .
eská rada humanitárních organizací. Projednáno s presidentem Ing. Duškem,
který p islíbil informovat cca 200 lenských organizací rady.

1.3.
Nabídkou kurz p ímo organizacím.
Pomocí e-mailových adres byly kontaktovány p ímo:
•
•
•
•
•

Koordina ní a informa ní centrum handicapovaných Vsetín,
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v R Praha 8,
Domov Olga Blansko,
Nadace SAMARITÁN Brno,
Sdružení EXODUS o.s. Plze .

II.
Na záv r porady byly stanoveny ve smyslu citované smlouvy další úkoly programu:
„Celoživotní jazykové vzd lávání pro handicapované osoby“ v roce 2009, zejména :
2.1. Zajistit bezbariérové ubytování pro presen ní soust ed ní:
• oslovit organizace, které mohou poskytnout ubytování pro cca 7 vozí ká
z mimopražských zájemc zejména PROSAZ, SZdP Karlín a Klub vozí ká
Petýrková.
• zadat objednávku a domluvit cenu.
2.2. Obnovit kampa za ú elem získání dalších zájemc :
po vyjasn ní ceny kurz v roce 2009 oslovit
• Informa ní centrum neziskových organizací a požádat o zve ejn ní na svém portále;
• opravit zn ní webových stránek HANDICAP LYCEA Praha o.s.;
• p ipravit p ísp vky do dalších asopis pro handicapované, nap íklad „M žeš“ nebo
Reziden ní pé e a dalších.
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HANDICAP LYCEUM PRAHA
Zpráva o hospoda ení za rok 2008
P íjmy za rok 2008 inily celkem
Výdaje za rok 2008 inily celkem
Hospodá ský výsledek za rok 2008

K
K
K

161 502,19
161 502,19
0,00

P ÍJMY:
P íjmy celkem

K

161 502,19

Položka
Položka
Položka
Položka
Položka

K
K
K
K
K

644 - Úroky
648 - Zú tování fond
649.1-Výnosy za reklamu
649.3-Výnosy poradenská innost
649.2-Výnosy zaokrouhlení

1
65
60
35

100,07
402,03
000,00
000,00
0,09

P íjmy na výše uvedených položkách jsou ur eny na provoz HANDICAP
LYCEA PRAHA a financování akcí po ádaných touto organizací.
Dalším zdrojem financování z stává:
- sponzorský dar ing. Procházka
- sponzorský dar Kudrnová Vlasta
- hospodá ský výsledek minulých let

K
K
K

859,91
60 000,00
132 210,85

Tyto zdroje financování jsou p evedeny na Rezervní fond
organizace,
jeho z statek k 31.12.2008 inil K 193 070,76.
VÝDAJE:
Výdaje celkem
Položka
Položka
Položka
Položka
Položka
Položka
Položka
Položka

500
512
518
521
538
546
549
582

K
-

Spot ebované nákupy
Cestovné
Ostatní služby
Mzdové náklady-DPP
Ostatní dan a poplatky
Poskytnuté dary
Jiné ostatní náklady
Poskytnuté p ísp vky

K
K
K
K
K
K
K
K

161 502,19
18
11
16
24

957,69
070,00
260,00
000,00
190,00
90 000,00
524,50
500,00

K 31.12.2008 byla provedena inventura majetku, závazk ,
pohledávek,
pokladny a stavu b žného ú tu. Ú etní stav se rovná stavu
skute nému.
Sestavila k 31.12.2008
ing. Andrea Bendová
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Vyhodnocení n kterých akcí,
konaných v roce 2008
M j nejhez í 1.máj …
když tato slova ekne zamilovaný student po první puse na Pet ín zní to jinak, než
když je napíše do Rakovnického deníku sedmdesátiletý Jaromír Tupý, který má svého
dosp lého vnuka ve stacioná i Domova Rá ek. V lánku kon í slovy : „letošní první máj byl
pro m ten nejhez í … prožil jsem n kolik hodin letošního m síce lásky mezi lidmi, kte í
lásku, p átelství a životní pohodu dokáží rozdávat a já jim touto cestou d kuji za nejhez í
1.máj v mém život “.
My d kujeme za hezká slova nejen jemu, ale všem, kte í po festivalu psali a mluvili o
letošním 1.máji 2008 jako o „úžasném“, „nezapomenutelném“, „se skv lou atmosférou“,
„byli jsme dojati“ atd. Vzpome me si však na 1.dubna 2000, kdy „filmový tatínek Albert“
z komedie století a kmotr Videofestivalu Julius Satinský také vyslovil v pražské Národní
galerii památnou v tu: „Na tento prvý apríl nikdy nezabudn m. Nech žije Videofestival …“
Jinými slovy: je jedno, zda je apríl i máj, Videofestival byl a je vždy úžasným svátkem lidí
s handicapem, jejich rodi , asistent a kamarád a nejen sout žní p ehlídkou film o jejich
život a o práci humanitárních organizací. Jsme rádi, že nám to mnozí organizáto i jiných
filmových p ehlídek p ejí a s up ímností závidí.

Není pro organizátory krásn jší pocit, než roztleskané plné hledišt a rozjásané jevišt
Letošní festival byl jubilejní pátý a m l za hlavní cenu novou, krásnou sošku
ALBERTA ze sklá ské huti Czech Glass Craft AJETO s.r.o. v Lindav , která také každoro n
vytvá í ceny THALIE. Díky vst ícnosti editele sklárny pana Ing. Jaroslava Turnhofera nám
nejen ud lali formu, ale doporu ili i barvu a technologii. Datum „narození“ bylo stanoveno na
úterý 26.února 2008. Skute n , p esn v 09:20, se z formy „vyklubal“ první ALBERT
z ambrového skla, krásný jako je krásné každé miminko.
To už na ochozu sklárny stála delegace Domova Rá ek. v ele s Ilonkou a potleskem
vítala novorozence. Sklá i, mistr Petr Kuchta, Martin Douša a Daniel Novák, ho n žkami
trochu upravili, odst ihli od píš aly jako od pupe ní š ry a ješt ožehli plamenem pro lepší
lesk, a už ho nesli do „inkubátoru“ (takové menší pícky) kde musel alespo jeden den
chladnout. Mezi tím však další sklá už nabral píš alou ve žhnoucí peci novou kuli ku
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roztavené skloviny, vyfoukal jí, trochu vytvaroval a vložil do formy, kde dalším foukáním
dostala správný tvar. Vše se stále opakovalo. Ze sklá se lil pot a jeden ALBERT za druhým
p icházeli na sv t. Byl to úžasný zážitek, který jsme si nato ili a sest íhali a pak promítli
divák m na úvod Videofestivalu.
„S tebou m baví sv t má zlatá Em o, já bych t láskou sn d´…“
si na 1.máje po ránu zazpívalo, spole n s d v aty ze sboru „Pavou ek“, všech 220
divák v nabitém sále Tylova divadla, které uvítaly a celý den pak provázely speake i Ilonka
Hrušková, editelka Domova Rá ek a Markétka Ková ová z rakovnického Tyflocentra.
K uvítání se p ipojil i starosta m sta pan Ing.Zden k Nejdl se slovy „jsem pot šen, že tato
akce se koná op t v Rakovníku, je to est pro mn a pro celé m sto“.
Úvodní snímek „Narodil se …nový ALBERT“ se líbil i editeli sklárny ( íkal
s úsm vem, že „zatla il slzu“), který obdržel vedle diplomu i sošku do archivu sklárny a
n kolik DVD pro sklá e. Obdobn byli obdarováni i tv rci prvních kovových sošek, výtvarník
Vladimír Tesárek a sléva Petr Ku era. A pak už za al první blok projekce sout žních
snímk . Úžasný snímek „Nový Zéland – zem protinožc “ o cest Jirky na vozíku sklidil
obdiv. Nejen to, jeho autor Ji í Mára p ivezl i knihu o této cest , kterou po „k tu“
šampa ským (za kmotry byli president eské rady humanitárních organizací Ing.Pavel Dušek
a JUDr.Josef J.Veselý) pak s podpisem v noval našim sponzor m a také 3.5 tisícímu
divákovi. Tím byl autor dalšího zahrani ního snímku „Wiliamsáci“ Dávid Zapotoka, student
Akademie um ní v Bánské Bystrici. Po t etím snímku ze zahrani í, až z Indie od Sulabhy
Karunanidhi, kterou v Rá ku poznali díky projektu ERASMUS MUNDUS, se rozto ilo kolo
s domácími snímky.
as mezi snímky byl využit k pod kování a p edání diplom
sponzor m, porotc m a manažér m minulých festival a v jednom p ípad i k p edání
archivní kaset z Videofestivalu 2000 karlínskému sdružení CID, kterému vše vzala v 33.týdnu
2002 povode . Dv p estávky mezi promítáním byly jako obvykle využity k tanci (hrála
kapela „Leontýnka“ z ÚSP Leontýn) a k ob erstvení rautem p ipraveným rakovnickým
divadelním spolkem „Tyl“ (nesn dl se, byl tak bohatý, že všichni dostali ješt balí ek na cestu
dom ). Všechny snímky, za azené do finále obdržely „zlatého“ ALBERTA a jejich seznam je
uveden na dalších stránkách. Není možné v záv re né zpráv popsat každé p edání, každý
potlesk, každé pod kování. Zkrácená video reportáž z celého dne je delší jak jedna hodina a je
k disposici ve Videokabinetu. Každý z ocen ných autor ekl pár slov o natá ení, n kte í
p edstavili i protagonisty svých snímk . Za všechny ekla hezká slova paní Mária de la
Renotierová (autorka ocen ného snímku a také spolupo adatelka podobného festivalu
„St ekovská kamera“): „hrozn m oslovila úžasná atmosféra, kterou má tento festival,
úpln m to dostalo a d kuji za hezký první máj“.

P ehled všech Videofestival
Bienále
rok
Videofestival 2000
Videofestival 2002
Videofestival 2004
Videofestival 2006
Videofestival 2008
Celkem

Po et festivalových
projekcí
5 sout žních projekcí
3 sout žní projekce
3 sout žní projekce
1 sout žní projekce
1 sout žní projekce
13 festival

Po et
divák
1.280
960
820
240
220
3.520

Náklady
vK
480.000
385.000
370.000
399.500
272.300
1,906.800
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Náklady akce „Videofestival® „S vámi nás baví sv t“ 2008
NÁKLADY

Handicap
Lyceum

Domov
Rá ek o.p.s.

Nada ní
fond SPMP

Dotace kraje Ú astníci
S K

CELKEM

I. Osobní náklady

26500,00

0

0

0

0

26500,00

Dohody o provedení práce
specialist m,porotc m apod.
II. Materiálové náklady

15000,00
11500,00
10140,00

0

0

0

0

26500,00

20146,70

0

15150,00

5000,00

50436,70

Ceny pro vít ze sošky
ALBERT (v .formy)
Ceny pro vít ze DIPLOMY
(tisk, rámování)
Odm ny d tem
v doprovodných programech
Odm ny pro sponzory a
ú inkující (knihy, DVD)
Sout žní snímky na DVD

7140,00

17300,00

0

10000,00

0

34440,00

0

2501,70

0

2000,00

0

4501,70

0

345,00

0

0

0

345,00

3000,00

0

0

0

0

3000,00

0

0

0

0

5000,00

5000,00

0

0

0

3150,00

0

3150,00

30464,30

31252,42

20000,00

14850,00

56300,00

152866,72

3000,00

0

0

13700,00

0

16700,00

0

28,00

5000,00

0

20128,00

0

0

15000,00

0

0

9675,00
2200,00
4007,92

0

0

10600,00
4500,00
5000,00
35400,00
0

0

0

0

9836,72

0

0

0

0

13928,00

10245,00
3879,50
18,00

0

1150,00

0

20274,50

0

0

0

2089,00

1199,00

0

0

800,00

2445,50

2241,00

35236,00

0

0

5000,00

42477,00

1773,00

34200,00

0

0

5000,00

40973,00

468,00

1036,00

0

0

0

1504,00

69345,30

86635,12

20000,00

30000,00

66300,00

272280,42

25,47%
3500

31,83%
1500

7,34%
20

11,01%
0

24,35%
2200 hodin

100,00%
7220 hodin

R zné (nap íklad výtvarné
pom cky, papíry, ráme ky)
III. Nemateriálové náklady
Pronájmy sál a projek ní
techniky (i pro porotu)
Doprava ú astník z ech
BUS a mikrobusy*)
Doprava ú astník z Moravy
BUS, mikrobusy*)
Ubytování vzdálen jších
ú astník SOLE, SZŠ
Jízdné po adatel , porotc
a na exkurzi sklárny
Tiskárenské práce proposice
program, záv r.zpráva
Fotoreportáže, videoreportáže, st ih
Poštovní služby,
poplatky OSA apod.
P ekladatelské práce;
Presenta ní video
IV. Jiné náklady
Stravování, (raut) mošty
pitný režim. Ob d poroty.
R zné služby a materiál
administrativní pom cky aj.
Úhrnem v K
Podíl v procentech
Práce dobrovolník **)

3518,80
2310,00
4772,00
9156,00
5000,00
2071,00
190,00
446,50

***

55400,00
11875,00
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„Robin Hood“ osmnáctý rehabilita ní pobyt
16. až 20. ervna 2008 v eském Krumlov
byl prvním rehabilita ním pobytem, který nem l jméno ani po ryb , ani po mušce i po
pavou kovi
a
byl to první rehabilita ní pobyt, kdy jsme si dovolili ubytovat se místo v chatkách, kempech i
vybydlených podnikových rekrea ních za ízeních v prvot ídních penzionech
a
byl to první rehabilita ní pobyt, kdy jsme se stravovali v hotelu. Cena za pobyt byla vysoká,
ale k desátému výro í založení Domova Rá ek p im ená
a
byl to první rehabilita ní pobyt, kdy jsme s sebou nevlá eli tuny materiálu, rafty, pádla,
vodáckou výstroj, jako p i výprav na Severní pól
a
byl to první rehabilita ní pobyt, který jsme v novali jen svým uživatel m služeb a mimo
sponzor nikoho nezvali; Rá ata jsme si rozd lili do malých skupinek pod vedením
šikovných skupinových vedoucích
a
byl poslední rehabilita ní pobyt, na kterém jsme uspo ádali olympiádu PROBO OPEN
HANDICAP, v po adí již osmou, sponzorovanou koncernem PROBO
a
byl to op t pobyt, kdy jsme poznali, že nás má Pán B h po ád rád … pro ?
Pro … no p edstavte si, že objednáte v prosinci vstupenky do letního divadla s „nejvyšším
stropem na Sv t “, jak íkají otá ivému hledišti na zámku v eském Krumlov , na 18. ervna
2008, zaplatíte p es 9.000 K , a zrovna v tu st edu od rána lije a lije (nebo jak íkal herec
Josef Kemr ve filmu „Na chalup u lesa“: ije a ije). Pak ale Ilonka zavolá p ítelkyni
Jind e, která má „styky naho e“, aby se pomodlila a ono p estane hodinu p ed p edstavením
át a objeví se na no ní obloze hv zdi ky. To i ten nejv tší ateista zaváhá.
Ale po po ádku.
P vodn to m la být v rámci celoro ního projektu Domova Rá ek „Kulturní dialogy“ jen
návšt va p írodního divadla s otá ivým hledišt m. Pak se nápad rozvíjel, dopl oval, až z toho
vznikl nám t na týdenní rehabilita ní pobyt s bohatým kulturním a sportovním programem
k desátému výro í založení Rá ku. A byla to d stojná oslava. Stovky digitálních fotografií a
dv hodiny záb r video kamerou (Bože kdo je sest íhá?!) jsou toho d kazem.
Program
byl p ipraven a zajišt n více jak p l roku p edem. Ubytování a bohaté snídan jsme m li
v krásných penzionech WOK a HAD na náb eží Vltavy (kde se ve er dob e sed lo
v hosp dce u piva i poháru a pok ikovalo na vodáky „ahóóój“). Pravideln jsme chodili do
centra m sta, hotelu Arcadie, na skv lé ob dy a ve e e. Prohlídka m sta a zámku (v etn
medv dária) i prohlídka r zných výstav a museí prob hla b hem týdne n kolikrát.
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Nezapomenutelná však byla z eky: pronajali jsme si dva velké vory a propluli nejen m stem,
ale i dv ma jezy.
Nejen to, autobusem jsme si vyjeli i na Šumavu, abychom si zavzpomínali na vodácký pobyt
v roce 2002 „Lipenská štika“ a také jsme znovu vystoupali na ertovu st nu. Relaxa ní
program však probíhal i v penzionu, kde Ilonka cinkala tibetskými miskami od Jindry a spolu
s Lenkou p edcvi ovaly jógu.
Pochopiteln „špicí“ programu bylo ve erní p edstavení hry „Robin Hood“ v otá ivém
hledišti zámku a pak p lno ní procházka eským Krumlovem. Škoda, že se p i p edstavení
nesm lo natá et.
Ve tvrtek pak za námi p ijeli do kempu „Zlatá koruna“ kamarádi z Handicap centra Srdce z
Pod brad, aby se zú astnili naší olympiády PROBO-OPEN-HANDICAP. Klasické disciplíny
(koule, b h, skok) byly dopln ny - jak jinak, než lukost elbou (Robina bychom nep edstihli).
Ob d a zmrzlinu zaplatil sponzor a ceny jsme m li z turnaje PROBO CUP. Naše zápolení
bylo st edem pozornosti nejen tábo ících, ale i stovek okolo proplouvajících vodák . Byl to
krásný proslun ný den a hezký záv r pobytu, protože v pátek jsme se rozlou ili.
Na záv r fakta :
Ekonomické zhodnocení
Celkové náklady byly zatím nejvyšší a inily 140.000,- K (tj. na jednoho 5.600,- K ).
Dotace St edo eského kraje byla ve výši 20.000,- K a p ísp vek ú astník inil 31.000,- K .
Sponzorskou slevu dala cestovní kancelá ESKÝ KRUM LOVE s.r.o. Zbytek náklad byl
uhrazen s pomocí dárc paní Vlasty Kudrnové, Ing.Procházky a sponzor - spole ností
PROBO GROUP a.s., PROBO TRANS BEROUN s.r.o., VEREK s.r.o. a JRSK s.r.o.
Vedoucí štáb odvedl odpov dnou a bezchybnou práci od p íprav do poslední dne zdarma.
\Složení vedoucího štábu :
JUDr.Josef J.Veselý hlavní vedoucí (p edseda správní rady Domova Rá ek o.p.s.),
Ilona Hrušková zástupce a rehabilita ní pracovnice ( editelka Domova Rá ek o.p.s.),
Mgr. Lenka Neizgodová terapeutka, zdravotnice ( lenka správní rady Domova Rá ek o.p.s.),
Martina Gollová, skupinová vedoucí (pracovnice v sociálních službách Domova Rá ek o.p.s.)
Jana St íbrská, skupinová vedoucí (pracovnice v sociálních službách Domova Rá ek o.p.s.).

***
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PROBO OPEN HANDICAP 2001 až 2008

Sportovní hry handicapované mládeže sponzorované koncernem PROBO.
Sportovní hry handicapované mládeže PROBO OPEN HANDICAP byly poprvé
uspo ádány v zá í 2001 p i rehabilita ním pobytu „Zlatí úho i“ v Ra icích na Berounce.
Disciplinou byl b h na šedesát metr , hod koulí a skok do dálky z místa. Dopl kovými
sporty bylo petanque a vodácká turistika (reportáž o jedné plavb vysílala eská televize
v magazínu KLÍ ). Prvního ro níku se zú astnilo p es 50 závodník ze Sdružení pro pomoc
mentáln postiženým z Prahy, Pod brad, Rakovníka, Brna a dalších m st. P i turnaji PROBO
CUP OPEN v ervnu 2001 v noval handicapovaným vodák m p edseda p edstavenstva
spole nosti PROBO GROUP a.s. Ing. Procházka lun s výbavou za 31.000 K a v cné ceny
pro sout žící.
II.
Druhý ro ník se konal p i rehabilita ním pobytu „Lipenská st íbrná štika“ v ervnu
2002 v Ková ov u Frymburku. Zú astnilo se ho 45 handicapovaných závodník . V tšina
z nich absolvovala trénink, uspo ádaný p i „1.cvi ení bocman “ v kv tnu 2002 na Tyršov
koupališti v Rakovníku. Hlavní disciplínou byl op t trojboj : b h na 60 metr , hod koulí a
skok do dálky. Trojboj byl dopln n plaveckými závody v krytém bazénu a hrou petanque.
Ceny op t daroval Ing. Procházka z 2. ro níku sout že PROBO CUP OPEN, která probíhala
v Praze, deset dní p ed PROBO OPEN HANDICAP. Všichni závodníci i vedoucí velmi
ocenili, že Ing. Procházka a JUDr. Procházková vážili dlouhou cestu, aby jim odm ny osobn
p edali.
III.
T etí ro ník se uskute nil 20. ervna 2003 v Žebrákov na Vltav p i vodáckém
rehabilita ním pobytu „Vltavín“ (tj. týden po 3. ro níku PROBO CUP OPEN). Ú astnilo se
ho 37 sportovc ze Sdružení pro pomoc mentáln postiženým - Domova SPMP Rá ek
v Praze 6 („Hastrmánci“), Handicap centra Srdce
v Rakovníku („Rá ci“), Sedlec
v Pod bradech („Sume ci“) a také oddíl „Bocman “ a „Sv ták “. Klasický trojboj byl op t
dopln n vodáckou turistikou, tentokrát mezi hrázemi p ehrad Kamýku a Orlíku, bojovou
vodáckou hrou „ODYSSEA“ a nov sout ží záchraná v záchran tonoucího za pomocí
házecího pytlíku. P ed sportovním kláním bylo uspo ádáno „bocmanské cvi ení“ pod hradem
Zvíkov na Orlické p ehrad s názvem „Májové odemykání ek Vltavy a Otavy“. Náklady
obou akcí byly podpo eny sponzorským darem spole nosti PROBO GROUP a.s. P i
vyhlášení výsledk PROBO OPEN HANDICAP 2003 op t p edával ceny p edseda
p edstavenstva Ing. Procházka. Odnesl si diplom za dlouhodobé sponzorování a suvenýr,
vyrobený d tmi s handicapem.
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IV.
tvrtý ro ník se konal p i 14. vodáckém rehabilita ním pobytu „Slapský st íbrný cejn“
v astobo i u Slapské údolní nádrže. Tento pobyt pro 44 osob podpo ily sponzorským darem
spole nosti koncernu PROBO, když na IV. ro níku turnaje tenisového turnaje PROBO CUP
OPEN p edal Ing. Procházka zástupci Domova „Rá ek“ symbolický šek ve výši 25.000 K a
dále poskytl handicapovaným zdarma autobus a v cné ceny. P idal navíc i selátko na ope ení.
Pobyt byl podpo en i dotací Ministerstva zdravotnictví ve výši 23.400 K . Jak vedoucí, tak
asistenti odvedli svoji práci jako dobrovolníci (zdarma).
Sportovní hry byly zahájeny hned ráno rozcvi kou v orosené tráv a po dopoledním
„odemknutí eky“ pokra ovaly vodáckou hrou po stopách ODYSSEA na raftech p es
Slapskou p ehradu do krásné Žralo í zátoky. Odpoledne pak trojice závodník v ele
s devítiletou Olivií p ib hla s pochodní a zapálila „olympijský“ ohe . Jako v minulých
letech se op t se sout žilo v trojboji (b hu na 60 metr , hodu koulí a skoku do dálky z místa).
Dopl kovým sportem byl tentokrát golf. Slavnostní odpal v prvním golfovém turnaji
s názvem OLIVIA CUP I. uskute nila Olivia Prokopová, vít zka zahrani ních i eských
turnaj ., které se konaly v letech 2001 až 2003. V cné ceny p ijel vít z m p edávat osobn
Ing.Procházka s manželkou a dcerou. Za dlouhodobé sponzorování obdržel od vedoucích
pobytu diplom a suvenýr. Vedle d tí si ceny odnesli i rodi e a také Olivia (která dostala
krásnou golfovou soupravu). Ve er byli všichni pohošt ni grilovaným selátkem. Hry byly
zakon eny až další den dopolední túrou po nau né stezce do Albertových skal nad Slapskou
p ehradou.
V.
Jubilejní pátý ro ník se konal 25. ervna 2005 u Píse ného jezera v Sadské na
Nymbursku p i patnáctém vodáckém rehabilita ním pobytu s názvem „Sume ek z Polabí“.
Sout že se zú astnilo 45 sportovc s handicapem z r zných za ízení Sdružení pro pomoc
mentáln postiženým St edo eského kraje. Pobyt op t podpo ila finan ním darem 25.000 K
spole nost PROBO GROUP a.s. slavnostním p edáním šeku p i pátém ro níku turnaje
PROBO CUP OPEN. K tomu navíc poskytla autobus na cestu do tábora a zp t. Ing.Procházka
v noval pro vít ze v cné ceny a všem ú astník m tri ka, na které nechal natisknout znak
PROBO OPEN HANDICAP. Pobyt byl dotován Ministerstvem zdravotnictví R. Jak
vedoucí, tak asistenti odvedli svoji práci jako dobrovolníci zdarma. Nechyb lo nic, co mají
správné olympijské hry obsahovat, ani to ope ené selátko.
Klasické disciplíny (b h na šedesát metr , hod koulí a skok do dálky) byly letos
dopln ny vodáckou sout ží na jeze e a znovu p eborem v zahradním golfu OLIVIA CUP. Na
doporu ení Ing. Procházky, který se nemohl z pracovních d vod osobn vyhodnocení
zú astnit, p ijel mezi vodáky berounský senátor pan Ji í Oberfalzer. Jarda „Šutrák“ (který
mimochodem vyhrál hlavní cenu - mobilní telefon) mu pak zazpíval svoji báse . Další den
ekala ú astníky náro ná devítikilometrová vodácká túra po Labi od Píse ného jezera p es
zdymadlo v Hradištku až do Lysé nad Labem. Tím hezké hry skon ily a všichni se t šili na
p íští, šestý ro ník v roce 2006 pod Zvíkovem.
VI.
Po p ti úsp šných ro nících byla na šestém u in na zásadní zm na. Díky mimo jiné i
tropickému po así, se závodní disciplíny zm nily a odehrály se výhradn ve vod : b h
bazénem a plavání na 50 metr a vodní akrobacie (volný zp sob plavání nap í bazénem s
proplaváním dvou obru í). Dopl me, že hry konané v pond lí 26. ervna 2006 byly den
p edem zpest eny vodáckou turistikou na raftech po hladin Otavy a pak i po hladin Vltavy
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na motorové lodi PRESSTON s p ší túrou k hradu Zvíkov. Na záv r, p i návratu autobusem
s modrou šipkou PROBO, ješt exkurzí v elektrárn v hrázi Orlické p ehrady. To vše se
odehrálo p i již šestnáctém rehabilita ním tábo e pro handicapované vodáky ve Št dronín
pod názvem „Kap ík šupiná z Otavy“.
Poprvé nebyla poskytnuta Ministerstvem
zdravotnictví dotace a tak šek na 50.000,- K p edaný na VI. ro níku turnaje PROBO CUP
OPEN od spole ností PROBO GROUP a.s., PRODOS a PROBO TRANS BEROUN, spol.s
r.o. pomohl uhradit náklady, stejn jako materielní pomoc ob anského sdružení HANDICAP
LYCEA Praha a Domova Rá ek o.p.s. Rakovník. Již tradi n všichni vedoucí odvedli svoji
práci bezplatn .
Ceny vít z m p ijel op t p edat Ing. Zden k Procházka s manželkou a dcerou. Z stali
pak se závodníky a jejich doprovodem do ve era, kdy si p i ohni, za doprovodu kytary,
harmoniky a bong všichni zazpívali (a opekli slaninu i vu tíky). Všech 50 ú astník , v tšinou
len Sdružení pro pomoc mentáln postiženým R z organizací v Rakovníku, Pod bradech,
Praze a Kolín tak prožilo krásný den a díky finan nímu daru i celý letní týden.
VII.
trnáct dní po sedmém ro níku turnaje PROBO CUP OPEN byl odstartován
v rekrea ním areálu RELAX ve Hna ov sedmý ro ník olympiády PROBO OPEN
HANDICAP, op t v rámci rehabilita ního, již sedmnáctého vodáckého tábora, nazvaného
„Vodouch st íb itý“. Již tradi n byl pobyt podpo en šekem koncernu PROBO a tradi n se
konaly po zapálení „olympijského“ ohn t i hlavní disciplíny : skok do dálky, b h na šedesát
metr a vrh koulí. Nechyb lo dopln ní dalšími disciplínami, tentokrát st elbou z paint
ballových zbraní a luk . Zlatým h ebem však byla „plavba odvahy“ na raftech po temné
hladin jezera jen za svitu pochodní a m sí ku. Novinkou bylo, že se v rámci integrace
závod zú astnili i sportovci bez handicapu; nejv tší úsp ch a ovace sklidili dva kluci Adámci
- t íletý a p tiletý.
Tradice nebyla porušena ani p i p edávání cen, na které p ijel se svoji rodinou Ing.
Procházka. Nevadil ani déš , který se ne ekan spustil a hned ustal, abychom p i grilu a
kyta e mohli posed t v p íjemném prost edí zahradní restaurace. Všech ty icet ú astník ,
uživatel služeb Domova Rá ek z Rakovníka, Handicap centra Srdce z Pod brad a Sdružení
pro pomoc mentáln postiženým R, tak strávilo krásný sportovní den 21. ervna 2007.
VIII.
Po osmé a naposledy. Tak by se dal pojmenovat osmý ro ník olympiády PROBO
OPEN HABDICAP, konaný 19. ervna 2008 v kempu Zlatá Koruna za krásného po así a za
pozornosti desítek kempujících a proplouvajících vodák . Vedle Rá k a bocman p ijeli
sout žit i Pod bradští a p ivezli luky a šípy. Bylo to vhodné, protože se rehabilita ní pobyt
v eském Krumlov nazýval „Robin Hood“ podle p edstavení, které jsme den p edem vid li
z otá ivého hledišt na krumlovském zámku . Vedle klasických disciplín a lukost elby byla
však sou ástí i turistika na ertovu skálu a p ehradu Lipno, abychom si p ipomn li rok 2002.
Sponzor Ing. Procházka (který s námi a s manželkou shlédl i p edstavení) p edal všem ceny a
obdržel také suvenýr a diplom.
D kujeme sponzor m Jožinovi, paní Kudrnové, Ing. Procházkovi, panu Parkánovi
s dalším za finan ní dary, které pomohly tento náro ný pobyt uhradit, stejn jako dotace
St edo eského kraje.
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Valná hromada, konaná 19. ervna 2008
na záv r pobytu v eském Krumlov
Program :
1. Úvod, schválení programu.
2. Složení správní rady pro další období.
3. Schválení výro ní zprávy 2007.
4. Vyhodnocení innosti roku 2008.
ad 1
1.1. Valná hromada byla svolána v souladu se stanovami. Úkoly z unesení minulé Valné
hromady, konané 31.03.2007 byly spln ny.
1.2.Valná hromada byla usnášeníschopná, schválila navržený program a po jednání p ijala
následující
Usnesení
ad 2
2.1. Valná hromada v souladu s lánkem 15 Stanov HANDICAP LYCEA Praha o.s.
potvrzuje ve funkcích leny správní rady na další období :
JUDr. Josefa Veselého,
rodné íslo 411224/031 ve funkci p edsedy správní rady – editele,
Ilonu Hruškovou,
rodné íslo 625228/1574 ve funkci místop edsedkyn správní rady – jednatelky,
Ivetu Peškovou,
rodné íslo 615214/6858 ve funkci lenky správní rady.
ad 3
3.1. Valná hromada schvaluje Výro ní zprávu za rok 2007 a inventarizaci ke dni
31.12.2007.
ad 4
4.1. Valná hromada schvaluje Záv re nou zprávu z pátého bienále Videofestivalu®
„S vámi nás baví sv t“ a ukládá p edsedovi rozeslat ji ú astník m a zve ejnit na
webových stránkách.
4.2. Valná hromada konstatuje, že jak 18. rehabilita ní pobyt „Robin Hood“, tak
poslední osmá olympiáda PROBO OPEN HANDICAP, prob hly úsp šn .

JUDr. Josef Veselý
p edseda správní rady

Iveta Pešková
lenka správní rady

***

Ilona Hrušková
místop edsedkyn správní rady
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Plán na rok 2009
Poradenská innost ve prosp ch Domova Rá ek o.p.s.
Smlouva o poskytování služeb ÚJOP UK do 31.12.2009.
Rehabilita ní akce a pobyty.
Spolupráce s se spolkem VLTAVAN, Domovem Rá ek o.p.s.
Organiza ní úkoly.
Dopis bocman m
P átelé, kamarádi,
p edem dopisu vše nejlepší v roce 2009.
Jsem rád, že se ada z vás vloni zú astnila skv lého t ináctého Videofestivalu® „S
vámi nás baví sv t“ v Rakovníku 1.kv tna 2008. V tšinou již b žn používáte internet a tak
se na webu www.hclpraha.cz m že nejen seznámit se záv re nou zprávou, ale i podívat na
fotografie a video. Více snímk na kterých se poznáte, však uvidíte ve videotéce Domova
Rá ek o.p.s. pod adresou www.DomovRacek.cz. Pro Vaši informaci uvádím, že náklady na
Videofestival® „S vámi nás baví sv t“ dosáhly ástky 272.300,- K , ale ú astníci akce m li
vše zdarma (dopravu, místenky do sálu, celodenní raut a n kte í i ubytování). A protože
peníze nerostou na stromech, dotace na tyto akce tém nejsou a sponzor také ubylo, musí
být p íští akce již s áste nou úhradou ú astník . P itom na opékané sele i na týdenní
pobyt v rekrea ním za ízení, který jste m li tém zdarma m žeme zapomenout. Dopl me,
že vedoucí vždy p ipravovali akce a pracovali na nich bez nároku na odm nu, z vlastního
volného asu. Tolik pro vysv tlenou toho dalšího.
P íští rok se vracíme na vodu. Op t uspo ádáme „Májové odemykání“ pod názvem
MÁJOVÁ ŠTVANICE (jak jinak, než 1.kv tna 2009). Organiza ní pokyny budou zaslány
t m, kte í se v as p ihlásí (e-mailem, telefonem, dopisem). Bude vybírán ú astnický poplatek
200,- K za vodáka; doprovod (rodi e) uhradí pouze p ísp vek za dopravu, pokud se pojede
objednaným autobusem.
Dále plánujeme „ALBERTKY“ 28. íjna 2009. Ú astnický poplatek bude 25,- K za
osobu. Program a místo ješt up esníme.
Devatenáctý rehabilita ní (nedotovaný) pobyt „OKOUN“ plánujeme v ervnu na
Slapech pouze pro Domov Rá ek o.p.s. V íme, že se jako lenové SPMP jist zú astníte
pobyt , které po ádá vaše místní organizace. Sume ky pozveme zase na olympiádu.
Domov Rá ek o.p.s. p ipravuje osmý divadelní festival D*Rá ek. Termín je stanoven
na 23.dubna 2009 v Rakovníku. Zájemci o místenky se musí domluvit s Ilonkou Hruškovou.
D kuji také za p ání, která jste k Novému roku poslali nebo zavolali.
JUDr.Josef J.Veselý
p edseda 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

