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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 a vyžádány na ŽÚ M stské ásti Praha 2 živnostenské
listy 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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Valná hromada, konaná 19. ervna 2009
na záv r pobytu v Líchovech
Program :
1. Úvod, schválení programu.
2. Složení správní rady pro další období.
3. Schválení výro ní zprávy 2008.
4. Plán na rok 2009.
ad 1
1.1. Valná hromada byla svolána v souladu se stanovami. Úkoly z unesení minulé
Valné hromady, konané 19.06.2008 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 2008 a inventarizaci ke dni
31.12.2008.
3.2. Valná hromada ukládá p edsedovi zve ejnit Výro ní zprávu na webu
hclpraha.cz a portále Ve ejné správy R.
ad 4
4.1. Valná hromada konstatuje, že jak 19. rehabilita ní pobyt „OKOUN“, tak
desátá olympiáda PROBO OPEN HANDICAP, prob hly úsp šn .
4.2. Valná hromada souhlasí se zahájením p íprav na šestý Videofestival® „S vámi
nás baví sv t“ 1.máje 2010 v Pod bradech.
4.3. Valná hromada bere na v domí informaci o z izování datových schránek a
ukládá p edsedovi u init pot ebné kroky.
JUDr. Josef Veselý
p edseda správní rady

Iveta Pešková
lenka správní rady

Ilona Hrušková
místop edsedkyn správní rady
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Zpráva o hospoda ení za rok 2009
P íjmy za rok 2009 inily celkem
Výdaje za rok 2009 inily celkem
Hospodá ský výsledek za rok 2009 zisk

K
K
K

55 961,14
32 375,06
23 586,08

P ÍJMY:
P íjmy celkem

K

55 961,14

K
K
K

961,14
40 000,00
15 000,00

Položka 644 - Úroky
Položka 649.1-Výnosy za reklamu
Položka 649.3-Výnosy poradenská

innost

P íjmy na výše uvedených položkách jsou ur eny na provoz
HANDICAP LYCEA Praha o.s. 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
- Nada ní fond SPMP-Rodi e d tem
- SAPERE s.r.o.

K
K
K
K
k

859,91
000,00
210,85
000,00
000,00

60
132
35
6

Tyto zdroje financování jsou p evedeny na Rezervní fond
organizace, jeho z statek k 31.12.2009 inil K 234 070,76.
VÝDAJE:
Výdaje celkem
Položka
Položka
Položka
Položka
Položka
Položka

500
512
518
521
549
582

-

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

K

32 375,06

K
K
K
K
K
K

6
6
14
4

090,00
015,06
844,00
000,00
426,00
1 000,00

K 31.12.2009 byla provedena inventura majetku, závazk ,
pohledávek, pokladny a stavu b žného ú tu. Ú etní stav se
rovná stavu skute nému.
Sestavila k 31.12.2009
Ing. Andrea Bendová
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Vyhodnocení n kterých akcí,
konaných v roce 2009
„Májová štvanice“
na Slapech místo „Májové Štvanice“ v Praze.
Prvního máje 2009 zaburácelo sedmdesát sedm vodák na slavnostním nástupu
své „Ajóóój“ a ozv na skal z druhé strany Slapské p ehrady jim pozdrav vrátila. Pod
státní vlajkou a vlajkami vodáckých oddíl Rá k z Rakovníka, Sume k z Pod brad
a Chot šic, Krokodýlk z Brna, Bocman a Hastrmánk z Prahy, tak za ala „Májová
štvanice“, jak jsme pojmenovali letošní odemykání Vltavy.
Na vysv tlenou: slavnostní zahájení vodácké sezóny nazvané „odemykání vod“
uskute ujeme zpravidla 1.kv tna spolu s dalšími humanitárními organizacemi. Letos
m lo být v Praze na ostrov Štvanice. Pro akci se toto místo ukázalo jako organiza n
složité a tak jsme p ijali nabídku Ivetky Peškové, p edsedkyn ob anského sdružení
PROSAZ a naší kamarádky, abychom využili jejich rehabilita ní za ízení v Líchovech.
Dob e jsme ud lali, bylo nám vytvo eno p íjemné zázemí.
Když p estaly sy et pumpy, kterými vodáci nahustili všech deset raft , tak velkým
klí em odemkli eku a spustili je na vodu. Po nalod ní se vydali nap í p ehradou ke
krásným skalám, aby tak kolem skalního ostr vku uspo ádali „štvanici“ a obepluli jej
n kolikrát dokola. Zbytek dne pak všichni strávili pádlováním na klidné hladin
Vltavy, prohlédli si oba b ehy a t šili se, že v t chto místech bude uspo ádán za m síc
náš devatenáctý rehabilita ní vodácký tábor.
Nikdo nespadl do vody, po así bylo skv lé, jídlo dobré, pivo a limo laciné,
d v ata doslala májové pusy … co více si mohli všichni p át. A tak se odpoledne
lou ili s v domím krásn prožitého prvomájového dne.
Komu pod kovat :
p edevším AlBertovi, p edsedovi správní rady, Ilonce Hruškové, editelce
Domova Rá ek o.p.s. za p ípravu a pomoc p i organizaci akce a dále všem vedoucím
oddíl :
• z Brna Petru Ku erovi (místop edsedovi SPMP) a Libuši Vojtkové (pracovnici
za ízení EFFETA Oblastní Charity Brno),
• z Pod brad Marku Šmídovi z Handicap centra Srdce,
• z Prahy Sedlce Mgr.Ivance Ambrosové ( editelce SDM SPMP)
a všem asistent m a asistentkám, které zde není možno ani vyjmenovat, za to, že
ve vlastním volnu, na vlastní náklady a bez nároku na odm nu umožnili lidem
s handicapem prožít krásný den.
Celkové náklady na akci inily 26.140,- K a uhradili si je ú astníci sami.
Pod kování pat í St edo eskému kraji za finan ní p ísp vek na dopravu autobusem.
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N kolik v t na záv r
Byl to zase jeden krásný „letní“ 1.máj 2009. Pán B h nás má po ád rád. Pro ?
Protože pro nás na tento den vždy p ipraví takové po así, že nám všichni závidí. M že
koncem dubna t eba sn žit, ale když odemykáme je vždy letní den. A že už jsme t ch
májových odemykání uspo ádali šest:
1.kv
1.kv
1.kv
1.kv
1.kv
1.kv

tna 2001 Májový sjezd Vltavy a ertovky pod pražskými mosty.
tna 2003 Májové odemykání Vltavy a Otavy pod Zvíkovem a išt ní b eh .
tna 2005 Májové vplutí do Prahy a odemykání Berounky u Zbraslavi.
tna 2006 Májové odemykání Vltavy a Sázavy se sv.Kiliánem.
tna 2007 Májové odemykání Sázavy (místo Jizery, kde bylo vody tak pro necky).
tna 2009 Májové odemykání Vltavy na Slapech (místo ostrova Štvanice v Praze).

Abychom byli up ímní, tak zase na Svatováclavské zamykání vod nám sv. Petr
na oplátku vždy p ipravil chladno a déš . Bylo jich také požehnan :
28.zá
28.zá
28.zá
28.zá

í 2004 zamykání vod na rybníku „Papež“ a 1.plavba Kryštofa Kolumba;
í 2005 zamykání vod na rybníku „Ka ez“ a 2.plavba Kryštofa Kolumba;
í 2006 zamykání Vltavy pod Vyšehradem a 3.plavba Kryštofa Kolumba;
í 2007 zamykání Vltavy a 4. plavba Kryštofa Kolumba no ní Prahou.

***
Rehabilita ní pobyt v Líchovech
15.6. až 20.6.2009
„M žu se vás na n co zeptat?
Nosí permoní ci slipy, kalhotky nebo chodí na ostro?“
Starému horníkovi, který nás v p íbramském Hornickém museu provád l
podzemní Prokopskou štolou „spadla elist“. Náš Machík byl prvním návšt vníkem,
který m l takový dotaz. A sádrový permoní ek v kout štoly se jenom uchechtával.
Legra ních p íhod se však na našem vodáckém tábo e v Líchovech zažilo nespo et.
Ano, byl to už 19. tábor, tentokrát nazvaný slapský
„OKOUN“
a konal se v krásném prost edí rehabilita ního za ízení PROSAZ o.s. na Slapech.
Dodejme, že za krásného po así, a koliv týden p edem a týden potom bylo chladno a
deštivo. Jak íkáme „Pán B h nás má po ád rád“. Obdobn hezky totiž bylo i na
1.máje, kdy jsme v tomto za ízení odemykali eku.

HANDICAP LYCEUM Praha o.s.

7

Výro ní zpráva 2009

Týden, který utekl jako voda, byl nabit nejen náro ným programem, ale i
odpo inkem a relaxací. To neplatilo pro oddílové vedoucí, které byly šestnáct hodin
denn na nohou a pe ovaly o své sv ence skute n nadstandardn . K dobré pohod
p isp la i výborná kuchyn a po t i ve ery i p ídavek v podob opékaných vu tík a
slaniny na ohni. N kte í jedlíci (a to nejen naši dva d dci Majbík a Vladan) se vždy
„nabouchali“ jak tuleni p ed zimou. Vydatn jim k tomu pomáhalo St íbro, jak jsme
p ejmenovali naši asistentku Janu St íbrskou, která nikoho nenechala hladem ani
v noci. Ranní rozcvi ky a brouzdání naboso v rose i plavání v bazénu pak nabrané
kalorie trochu redukovaly; ale ne moc.
Jist nejkrásn jší zážitky byly s pádlem na vod . P ekrásné skály na druhém
b ehu p ehrady lákaly k prozkoumání. Obepluli jsme skalnatý ostr vek, našli
p ekrásnou pr rvu se skalní jeskyní, kde byl možná kdysi poklad a pak nechali soulodí
ty raft unášet v trem a proudem. Napínavý okamžik nastal, když cht l AlBert
nafotit a nafilmovat rafty ze skály. Vystoupit a vylézt na kluzkou skálu byla pro n j
šichta, ale dostat ho zp t do lunu? Z toho m la Ilonka málem infarkt. Pravda, snímky
jsou ale úžasné.
Vzhledem k tomu, že se Domov Rá ek o.p.s. p ihlásil k Evropskému roku
„Tvo ivosti a inovace 2009“ s celoro ním projektem se stejným názvem, byly do
táborového programu zahrnuty i dv exkurze do technických za ízení. O Hornickém
museu již padla zmínka. Byl to úžasný zážitek procházet štolami, projet se d lním
vlá kem, nebo sjet po zadku na d ev né skluzavce do dolu a prohlédnout si d myslná
technická za ízení na povrchu i pod ním. Obdivovali jsme i t žkou práci horník .
Druhým místem vybraném pro exkurzi byla Št chovická p ehrada a její elektrárna.
Nebylo to poprvé, kdy jsme žasli nad tvo ivostí eských inženýr a d lník a
nostalgicky hled li na kdysi známé zna ky jako KD. K p ekvapení našich pr vodc
to byla již t etí elektrárna (po Lipn a Orlíku), kterou jsme si uvnit prohlédli. Pak
jsme se vyfotografovali s ízkem v ruce u Kaplanovy turbíny, jako kdysi na Lipn u
turbíny Francoisovy a výlet do Št chovic jsme korunovali hodinovou projíž kou
motorovou lodí od hráze Slapské p ehrady až k Živohoštskému mostu.
V táborových p íru kách se praví, že t etí den pobytu bývá kritický. Tak byl
uprost ed týdne do programu za azen odpo inek. Využili jsme místních rehabilita ních
ví ivek pro relaxaci, kterou si vzala na starost Markétka, Ilonka zase v t locvi n
cinkala tibetskými miskami a Lenka Jah dka otev ela kosmetický salon. Kdo zrovna
nic nem l na práci, tak se opaloval i plaval v bazénku. Žádná krize nep išla.
Tradici jsme neporušili ani v po ádání olympiády PROBO OPEN HANDICAP.
Byl to již devátý ro ník a jak potvrdil náš sponzor Ing. Procházka, byl to ro ník
p edposlední, tak jako byl p edposlední devátý tenisový turnaj PROBO CUP, který
probíhá vždy p ed naší olympiádou. Disciplíny jako skok do dálky a hod koulí z staly,
pouze b h nebyl na 60 metr , ale byl to „b h do vrchu“ a dal všem p kn zabrat.
Odm ny, které pak p edal sponzor však stály za to. Olympiády se op t zú astnili naši
kamarádi z Pod brad, kam jezdíme st ílet na jejich paintballovém „Boganov poháru“.
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Den byl zakon en u ve erního ohn , o který pe oval Pavlík, s kytarami Míši Šmída a
Jóžina Jiráska, bongy Majbíka a bubínkem Kuby a zp vem.
Když jsme u názvu PROBO dodejme, že spole nost PROBO BUS a.s. nám za smluvní
sponzorskou cenu ponechala na tábo e jejich nejnov jší autobus s „naším“ Zde kem
Do ekalem, který byl op t nejen dobrým idi em, ale i pomocníkem a kamarádem.
Jist nemusíme již po devatenácté opakovat, že všichni vedoucí a asistentky
odvedli bezvadnou a náro nou práci bez nároku na odm nu. Všechny je pak „ur it
pot šilo“, když rodi e zavolali, jak se d ti mají, Ilonka p j ila mobil a ony do telefonu
ekli ne to, co hezkého prožili, ale n jaký horror nap íklad: „já jsem utekla Ilonce
Hruškové do lesa“ nebo „já tady piju pivo a v era byla búrka“ a do t etice „mn
natekla voda do t ch vodot sných hodinek, co mi dal d da k Vánoc m, ale AlBert
íkal, že to p jde dát na rekreaci“. Proto jsme všichni po poslední ve e i posed li
chvíli v jídeln u zmrzliny a zopakovali si, den po dni, co jsme krásného prožili.
Ostatn stovky fotografií a n kolik hodin videozáznamu jsou toho d kazem.
Uve ejníme je na webu.
Pod kování za náro nou práci si zaslouží:
• Ilonka Hrušková, editelka Domova Rá ek o.p.s.,
• JUDr. Josef J.Veselý, p edseda správní rady Domova Rá ek o.p.s.,
• Mgr. Lenka Niezgodová, lenka správní rady Domova Rá ek o.p.s.,
• Jani ka St íbrská, pracovnice v sociálních službách Domova Rá ek o.p.s.
• Bc. Markétka Ková ová, pracovnice v soc.službách Domova Rá ek o.p.s.
• Lukáš Hruška, student, technický instruktor.
Za finan ní podporu d kujeme:
• Ing. Zde ku Procházkovi (daroval 100.000,- K a v cné ceny),
• St edo eskému kraji (za dotaci 30.000,- K ),
• Spole nosti PROBO BUS a.s. (za sponzorskou cenu p epravy),
• Vlasti ce Kudrnové (darovala 10.000,- K ),
• Jóžinov spole nosti JRSK s.r.o. (za v cný dar).
D kujeme též Ivet Peškové, editelce sdružení PROSAZ o.s. a lence správní rady
HANDICAP LYCEA Praha o.s. a všem jejím zam stnanc m za ochotu a vytvo ení
p íjemného prost edí.

***
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Vyhodnocení v oblasti poradenství
1.
2.
3.
a)

Smlouva o poradenství s Domovem Rá ek o.p.s. byla spln na.
Smlouva o poradenství s ÚJOP UK byla ukon ena k 31.12.2009.
Poradenství organizacím :
Nada nímu fondu SPMP „Rodi e d tem“ konzultace s p edsedou správní rady
a písemný rozbor k další existenci fondu, k dani darovací a darovacím
smlouvám ;
b) Ústavu sociálních služeb k darovacím smlouvám s LDN

Vyhodnocení eduka ní innosti
Název kurzu, seminá e,
školení apod.

Kurz ve ejných opatrovník
nesvéprávných osob.
Seminá „Novela zákona o
soc.službách“
Seminá :„Poskytování dar
a sponzorských p ísp vk “
Workshop „Sociální firmy,
a sociální podnikání“.
Seminá : „Rozvoj innosti
neziskových organizací“
Seminá „Správní a dozor í
rada“

Po adatel
a lektor

EDUPOL v.o.s.
Mgr.Šlais
EC-OLI agentura
JUDr. ámský
DONORSFORUM o.s.
JUDr.Štajer a další
FOKUS o.s., p i XXII.
konferenci CEFEC
ICN o.p.s. Ing.Šedivý
aj. Fond SIEMENS a.s.
DONORSFORUM o.s.
JUDr.Deverová

Termín
a rozsah

03.02.2009
6 hodin
17.02.2009
5 hodin
10.09.2009
6 hodin
10.09. až 12.09.
2009. 24 hodin
30.09.2009
5 hodin
23.11.2009
5 hodin

Ú astník
JUDr.Josef
Veselý
JUDr.Josef
Veselý
JUDr.Josef
Veselý
JUDr.Josef
Veselý
JUDr.Josef
Veselý
JUDr.Josef
Veselý

Poznámka: školení a seminá e innost dalších len správní rady jsou ve výro ních
zprávách PROSAZ o.s. a Domov Rá ek o.p.s.

***
Plán na rok 2010
Videofestival "S vámi nás baví sv t" v Pod bradech
Rehabilita ní akce a pobyty.
Spolupráce s se spolkem VLTAVAN,
Spolupráce s Domovem Rá ek o.p.s. ÚSS4
Poradenská a instruktážní innost.
Organiza ní úkoly.
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Videofestival®
„S vámi nás baví sv t“
se po deseti letech vrací do
Pod brad !
V po adí šesté bienále a trnáctý
festival snímk ze života osob
s handicapem a z innosti
humanitárních organizací
se koná pod záštitou starosty m sta
Ing. Jozefa ur anského

1.máje 2010
v zámeckém divadle „Na Kovárn “
Organizací šestého bienále byla op t pov ena spole nost Handicap centrum Srdce o.p.s. a
manažer Mgr.Michal Šmíd. Pro diváky bude p ipraven také doprovodný program. Vstupné,
startovné, ani jiné poplatky se p i Videofestivalu nevybírají. V sále je pouze 220 míst, proto je
nutné zajistit si v as místenku u autora projektu. Vstup do sálu je možný od 08:30 hodin,
zahájení festivalu (a uzav ení sálu) bude v 09:45 hodin. Pro zájemce budou vypraveny
spole ností SPMP R autobusy ze St edo eského, Severomoravského a Jihomoravského
kraje. Na dopravu p isp l Nada ní fond SPMP R (požadavky organizací SPMP R
p edkládejte autorovi projektu).
Snímky, které vybere porota budou ocen ny diplomem a soškami „zlatých“ ALBERT .
Cenou starosty m sta budou „K iš álové oplatky“ z místních skláren. Dodejme, že sošky
„zlatého“ ALBERTA, podobné Juliu Satinskému (který jako kmotr festivalu obdržel sošku
první a prohlásil, že je pro n j cenn jší než Oskar), budou rovn ž sklen né, ze známé
severo eské sklá ské huti firmy AJETO s.r.o. v Lindav , která je mimo jiné i tv rcem cen
THALIE.
Podmínky sout že se nem ní (p ihlášku a informace naleznete na www.hclpraha.cz):
• snímek (jedno zda dokumentární, hraný i animovaný) by m l být o život osob
s handicapem nebo o innosti humanitárních organizací;
• p ihlášky do sout že je nutno zaslat na adresu autora projektu do 21.11.2009 (svátek
má Albert) a snímky tamtéž nejpozd ji do 31.12.2009;
• na jednom disku DVD m že být pouze jeden snímek s doporu enou délkou 10 minut
(za átek na páté vte in ); kazety VHS se nep ijímají;
• autor souhlasí s tím, že snímek z stane po festivalu v kabinetu HANDICAP LYCEA
Praha o.s. pro nekomer ní p j ování zájemc m;
• poplatek OSA za ve ejnou produkci uhradí autor projektu, za hudbu ve snímku
odpovídá každý sout žící.
Kontakty na autora projektu HANDICAP LYCEUM Praha o.s.: JUDr.Josef J.Veselý, 128 00
Praha 2, Plavecká 4/404, mobil 602653096, e-mail: hclpraha@volny.cz.
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Autor projektu Videofestival® "S vámi nás baví sv t"
Autorem Videofestivalu® "S vámi nás baví
sv t" je HANDICAP LYCEUM Praha o.s.,
len eské rady humanitárních organizací.
Více na www.hclpraha.cz.
lenské organizace RHO zajiš ují celou
škálu inností, bez nichž si lze naši sou asnost již jen t žko p edstavit.
Jde nap íklad o podp rné programy pro seniory, zdravotn postižené, drogov závislé,
bezdomovce, ale také o ochranu opušt ných a týraných d tí i pomoc lidem v nouzi v nejširším
slova smyslu. Již deset let RHO podporuje také Videofestival®"S vámi nás baví sv t". Více
na www.crho.org.

Organizátor a manažer šestého bienále
Již dvanáctým rokem se mohou Pod brady pochlubit za ízením, které pe uje o osoby se
zdravotním postižením:
Denní stacioná , který navšt vuje patnáct klient nabízí
možnost zajímav stráveného asu b hem dne zejména
pro osoby s mentálním postižením. Každý den je naším
cílem p ipravit co možná nejpest ejší innost. Za
všechny jmenujme kroužek ergoterapie, va ení,
arteterapie, hudby a fyzioterapie.
Chrán ná dílna umož uje našim klient m aktivn psát
p íb h svého života ve form smysluplné práce,
pohodového kolektivu a mírného zlepšení své finan ní
situace. Pro nep estávající zájem klient o práci budujeme s m stem Pod brady novou dílnu.
Chrán né bydlení je t etí a nejmladší službou pro klienty s mentálním postižením
z Pod brad a okolí. K dispozici je osm bytových jednotek a osobní asistentka, která pomáhá
ve v cech pro v tšinu lidí naprosto samoz ejmých a nezbytných pro fungování ve spole nosti.
Mimo tyto pravidelné sociální služby si dop áváme i výlety do divadel, sportovní akce,
týdenní pobyty v p írod , nebo „jen“ spole ná setkání našich len . Do dalších tradi ních
aktivit Handicap centra Srdce, o.p.s. pat í i poskytnutí prostor léka m z transfuzní stanice k
odb r m krve od dárc . Za posledních deset let bylo uskute n no 1.620 odb r a darováno
tak 648 litr této nejvzácn jší tekutiny.Nikdo již dnes nespo ítá kolika lidem to zachránilo
zdraví a život. Více na www.sdmchotesice.cz.
Mgr.Michal Šmíd
zakladatel a statutární zástupce Handicap centra Srdce o.p.s.

Mediální partner šestého bienále
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Zve ejn no na webu FILMDAT VU 3.8.2009:
Videofestival® "S vámi nás baví sv t" slaví desáté narozeniny.
U jeho k tu byl za kmotra osobn „velký Albert“ Julius Satinský, pak i další tatínci z
komedie století Pavel Nový a Václav Postránecký. Místo sudi ek mu p edvídali budoucnost
Ing. Rudolf Sedlecký a Petr Lášek (po n m Mgr. Miroslav Tuš ák). Když festival vyrostl
z plínek byli organizovaní filmoví amaté i p ekvapeni tím, že je jiný než ostatní oficiální
sout že s dlouholetou tradicí; jakoby se narodilo ošklivé ka átko. Bylo to z toho d vodu, že
jeho autor p i zpracování projektu a jeho zve ejn ní 9.9.1999 o jiných sout žích nic nev d l.
Díky tomu se tento festival vydal svoji cestou s novou ideou a vlastními pravidly za svými
diváky, kterých bylo doposud již n kolik tisíc. Postupn se vedle úpln neznámých
kinoamatér z nestátních neziskových organizací za ali sout že zú ast ovat i auto i zvu ných
jmen jako MUDr. František Dedek, Miroslav Trudi , Mária de la Renoatiérová, Ing. Rudolf
Sedlecký a další, kte í získávali hlavní cenu - sošku „zlatého“ i „st íbrného“ ALBERTA
(podobnou Juliu Satinskému) za své perfektní snímky. Je t eba dodat, že všichni shodn na
Videofestivalu obdivovali p edevším jeho neskute n krásnou atmosféru. Dodejme, že první
„ estnou“ sošku obdržel 1.apríla 2000 sám Július Satinský jako pod kování za ztvárn ní role
Alberta ve filmu a za p evzetí role kmotra Videofestivalu. P i p ebírání ceny prohlásil, že pro
n j znamená „viac ako Oskar“. „Zlaté“ sošky (d íve kovové, nyní z ambrového skla) si z
Videofestival odvezli i zahrani ní auto i z Rakouska, Francie, N mecka, Thajska, Hong
Kongu, Indie a Slovenska; jedno estné uznání putovalo do Kanady. Také letos budou ve
známé sklá ské huti AJETO s.r.o. v Lindav odlévat vedle nádherných THÁLIÍ i sošky
ALBERTA. Dvanáct z nich bude p ipraveno pro eské autory amatérských snímk , t i pro
profesionály, t i pro zahrani ní autory a jedna estná „Signum laudis“ pro sí slávy. Sv j
snímek m že p ihlásit každý, pokud splní nastavená kritéria a zašle ke svátku Alberta do
21.11.2009 svoji p ihlášku. Snímek sta í zaslat do konce roku. Šesté bienále a celkem
trnáctý festival se bude konat 1.máje 2010 v zámeckém Divadle Na kovárn v Pod bradech.
Zve ejn no na webu FILMDAT VU 15.3.2010:
Houstone, máme problém“
ne, neutekl pavou ek ani nedochází kyslík ve vesmírné stanici. To jen parafrázujeme
známou v tu. Ten problém je jiný, dalo by se íci „numerický“.
Organizáto i
Videofestivalu® "S vámi nás baví sv t" už vy ešili (díky Petru Láškovi) problém 16:9 versus
4:3 a te se snaží vy ešit problém 220 versus 240. V sále zámeckého Divadla Na Kovárn v
Pod bradech, kde se festival 1.máje koná, je 220 míst a dva m síce p ed zahájením, bylo
p ihlášeno o 20 zájemc o místenky navíc. Vozí ká i sice sedadlo nepot ebují, mají svoje a
asisten ním ps m sta í kobere ek (jsou p ihlášeni t i, protagonisté z r zných snímk ), ale pro
ostatní zájemce se budou muset hledat p ístavky. Obdobné je to s ubytováním, protože se
ne ekal takový zájem autor a jejich p átel ze vzdálen jších míst eské a Slovenské
republiky, kte í cht jí den p edem p ijet, aby jim ráno neuteklo zahájení p i kterém si
zazpívají „S tebou m baví sv t má zlatá Em o …“
P iznáme se, že problém s místenkami byl i p i minulých festivalech v Brn , T ebí i,
Frýdku-Místku a Rakovníku. Nakonec je to vid t na snímcích ve fotogalerii FILMDAT. Je to
ale hezký problém, který sv d í o tom, že Videofestival® "S vámi nás baví sv t" není jen
sout žní p ehlídkou, ale skute ným svátkem osob s handicapem, jejich asistent a p átel.
P iznáme také, že porot nevadilo, když nebyly popisky na DVD dokonalé, nebo když nebylo
možno snímek promítnout, dokud mu Petr „nedomluvil“. Síla obsahu snímk , které jsou
nominovány do finále tyto vady p ekonala. Omlouváme se, ale dalším žádostem o místenky
už není možno vyhov t.
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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

