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HANDICAP LYCEUM Praha o.s. 
ob�anské sdružení, registrované MV �R 29.12.1990 pod zna�kou VSP/1 - 2912/90- R 

 
 

p�edkládá  
Výro�ní zprávu za rok 2010 

 
 

Obsah : 
 2   Poslání HANDICAP LYCEA Praha o.s. 
 3   Usnesení z Valných hromad 17.06.2010 a 14.01.2011. 
 5   Zpráva o hospoda�ení 2010. 
 6   Vyhodnocení �innosti v roce 2010 – Videofestival®  
11  Vyhodnocení �innosti v roce 2010 – XX. tábor OKOUN II 
12  Vyhodnocení �innosti v roce 2010 – Eduka�ní �innost  
13  Vyhodnocení �innosti v roce 2010 – Vodácká kronika. 
14  Vyhodnocení �innosti v roce 2010 – Poradenství.  
15  Vyhodnocení �innosti v roce 2010 – Videokabinet.  
16  Základní informace o HANDICAP LYCEU Praha o.s. 
17  Poslání v anglickém p�ekladu. 
 
 
Výro�ní zpráva byla schválena správní radou ve složení : 
JUDr. Josef J.Veselý, p�edseda správní rady, 
Ilona Hrušková, místop�edsedkyn� správní rady, 
Iveta Pešková, �lenka správní rady 

 
 

Kontakty 
 

HANDICAP LYCEUM Praha o.s.,  602-653-096, hclpraha@volny.cz  
Sídlo : Plavecká 4/404, 128 00 Praha 2 do zm�ny stanov, 
od 25.2.2011 sídlo Francouzská 11/852, Praha 2, Vinohrady 
I� 61383546, DI� 61383546 
�íslo ú�tu 193688867/0300 
 

 
Výro�ní zpráva  je zve�ejn�na 

 
  na Portále ve�ejné správy �R www.portal.gov.cz  a  na  www.hclpraha.cz. 
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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 v Praze 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“. Stanovy pak byly znovu upraveny (zm�na sídla) 25.02.2011.  
 
 

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 17.�ervna 2010 

na záv�r pobytu v Líchovech 
 

Program : 
1. Úvod, schválení programu. 
2. Složení správní rady pro další období. 
3. Schválení výro�ní zprávy 2009. 
4. Plán na rok 2010 a výhled na 2011. 
 

ad 1 
1.1. Valná hromada byla svolána v souladu se stanovami. Úkoly z unesení  minulé 

Valné hromady, konané 19.06.2009 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 2009 a inventarizaci ke dni  
       31.12.2009. Výro�ní zpráva byla zve�ejn�na na www.hclpraha.cz a portále  
       Ve�ejné správy �R. 

ad 4 
4.1. Valná hromada konstatuje, že rehabilita�ní pobyt „OKOUN II“ prob�hl úsp�šn�.   
4.2. Valná hromada konstatuje, že šesté bienále Videofestivalu® "S vámi nás baví  
        sv�t" 1.máje 2010 v Pod�bradech bylo vynikající. Ukládá p�edsedovi správní  
        rady zpracovat a vydat (rozeslat) Záv�re�nou zprávu a reportáž na DVD. 

ad 5 
5.1. Plán na rok 2010, zve�ejn�ný ve Výro�ní zpráv� je pr�b�žn� pln�n. 
5.2. V roce 2011 bude pokra�ovat spolupráce s Domovem Rá�ek o.p.s., Ústavem  
       sociálních služeb v Praze 4 a spolkem VLTAVAN, který bude slavit 140. výro�í  
       svého vzniku. 
                                             koresponden�n�: 
JUDr. Josef Veselý              Iveta Pešková                                          Ilona Hrušková                               
p�edseda správní rady         �lenka správní rady        místop�edsedkyn� správní rady 
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    Valná hromada,  konaná 14.ledna 2011  
v Praze, síni Mánesu. 

 
Program : 
1. Úvod, schválení programu. 
2. Složení správní rady pro další období. 
3. Zm�na sídla ob�anského sdružení. 
4. Úprava stanov ob�anského sdružení. 
 

ad 1 
1.3. Valná hromada byla svolána v souladu se stanovami. Úkoly z usnesení  minulé 
Valné hromady, konané 17.06.2010 byly spln�ny. 
1.4. 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  
• zm�nu sídla ob�anského sdružení a úpravu zn�ní stanov. Adresa nového sídla : 
120 00 Praha 2, Vinohrady, Francouzská 11/852 
• nové razítko ob�anského sdružení 
  

ad 4 
4.1. Valná hromada ukládá p�edsedovi správní rady upravit �lánky 5 a 28 stanov 
ob�anského sdružení a požádat o registraci MV �R. 
4.2. Valná hromada po registraci stanov dále ukládá vykonat další pot�ebné úkony 
(zm�nit sídlo na bankovním ú�tu, na výpisu z registru ekonomických subjekt� I�, 
výpisu z živnostenského rejst�íku, v registraci Finan�ního ú�adu v Praze 2) a na 
internetových stránkách portálu ve�ejné správy.  
  
                                              
           JUDr. Josef Veselý                                                               Ilona Hrušková        
           p�edseda správní rady                                 místop�edsedkyn� správní rady 
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             Zpráva o hospoda�ení za rok 2010 
 
 
P�íjmy za rok 2010 �inily celkem               K� 198 513,60 
Výdaje za rok 2010 �inily celkem               K� 198 513,60 
Hospodá�ský výsledek za rok 2010 zisk          K�       0,00 
 
 
P�ÍJMY:                                          
P�íjmy celkem                                  K� 198 513,60 
 
   Položka 644 - Úroky                         K�     534,90 
   Položka 649.4-Výnosy za reportáže na DVD    K�   1 660,00 
   Položka 649.3-Výnosy poradenská �innost     K�  15 000,00 
   Položka 648 - Zú�tování fond�               K� 181 318,70 
 
   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: 
   - hospodá�ský výsledek minulých let        K�  94 338,14 
    
   Tento zdroj financování je p�eveden na Rezervní fond organizace, 
jeho z�statek k 31.12.2010 �inil K�  94 338,14. 
 
 
VÝDAJE: 
Výdaje celkem                                  K� 198 513,60    
 
   Položka 500 - Spot�ebované nákupy           K�  40 193,60 
   Položka 512 - Cestovné                      K�  12 028,20 
   Položka 518 - Ostatní služby                K�  22 007,80 
   Položka 521 - Mzdové náklady-DPP            K�  17 800,00 
   Položka 549 - Jiné ostatní náklady          K�     589,00 
   Položka 582 - Poskytnuté p�ísp�vky          K�  21 555,00 
   Položka 538 - Ostatní dan� a poplatky       K�     240,00 
   Položka 546 - Poskytnuté dary               K�  84 100,00 
 
 
   K 31.12.2010 byla provedena inventura majetku, závazk�, 
pohledávek, 
pokladny a stavu b�žného ú�tu. Ú�etní stav se rovná stavu 
skute�nému. 
 
 
Sestavila k 31.12.2010 
ing. Andrea Bendová                              
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Vyhodnocení �innosti v roce 2010 
 

*** 
 

Videofestival® „S vámi nás baví sv�t“ 
(celá záv�re�ná zpráva je na www.hclpraha.cz) 

 
A po deseti letech …  
 … op�t v Pod�bradech 
 
 Do divadla „Na Kovárn�“ se sjelo 220 divák� z celé republiky a ze Slovenska. 
Zájemc� o místenky však bylo více a tak se na n�které nedostalo. Záštitu p�evzal, 
stejn� jako p�ed deseti lety, starosta m�sta Ing. Jozef �ur�anský. Mezi vzácnými hosty 
byla Eliška  Balzerová, p�edstavitelka Dáši ve filmu S tebou m� baví sv�t a Jan Balzer, 
který byl producentem tohoto filmu. Již podruhé p�ijel �editel sklárny AJETO s.r.o. z 
Lindavy, kde sklen�né sošky ALBERTA odlévali. Nechyb�li ani zástupci Nadace 
PRECIOSA, kte�í p�ivezli „K�iš�álové oplatky“, jako cenu starosty m�sta ze skláren 
PRECIOSA a.s.  Pozdrav Videofestivalu poslal prezident �RHO Ing. Pavel Dušek, 
který se nemohl dostavit.   
 
Nejvzdálen�jší snímek p�išel až z Indie. Sošku p�evzala Sulabha Karunanidhi 
z Mumbaie p�i své návšt�v� Domova Rá�ek o.p.s.  
 
�estné ceny „zlatý“ ALBERT „Signum laudis“ a K�iš�álovou oplatku si mimo jiných 
odvezla i Eliška Balzerová a Jan Balzer, producent veselohry století „S tebou m� baví 
sv�t“.  
 
Letos m�ly p�evažující úsp�ch p�íb�hy lidí s handicapem, upoutaných na vozíku.  
Celkem p�t „zlatých“ ALBERT	 z osmnácti bylo ud�leno práv� autor�m t�chto 
snímk�. Liga vozí�ká�� z Brna se p�edstavila snímkem HU&GO, který i když 
dvojnásobn� p�ekro�il podmín�ný �asový limit (porota p�iv�ela všech deset o�í), zaujal 
svým optimismem, že život na vozíku nekon�í. To ostatn� potvrdil i krásný snímek 
dnes již známého cestovatele Jirky Máry s názvem „Hola Ekvádor! & Galapágy“. 
Sportovní snímky nato�ili Miroslav Trudi� o p�eborníkovi ve stolním tenise „Michal 
Stefanu“  a Zden�k Zelinger o kurzu potáp�ní „Volný jako pták“. Emotivní snímek 
„Štvrtá svie�ka“ autorky Kv�toslavy �ur�ové z Prievidze o básní�ce na vozíku, a 
p�ednes její básn�, vehnal mnohým divák�m slzy do o�í. 
 
 Menší skupinkou nominovaných snímk� byly tentokrát p�íb�hy nevidomých. 
Paní Mária de la Renotierová p�ivezla snímek, ve kterém pokra�oval p�íb�h 
nevidomých novomanžel� (získal v roce 2008 v Rakovníku „zlatého“ ALBERTA) 
„Báje�ná máma“ o tom, jak se nyní starají o miminko. Ing. Ladislav Ženoži�ka získal 
ocen�ní za snímek o nevidomém Jaromírovi „Škola tmou“ (tento získal ceny i v jiných 
sout�žích, ale ne p�ed tak po�etným publikem a za tak úžasné atmosféry, jak jí autor 
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ocenil hezkými slovy). Festival p�ijel osobn� „vychutnat“  i protagonista Jaromír. 
V publiku byla též nevidomá Lucka, hlavní postava snímku „Lucinka v 1.t�íd�“, která 
p�ijela z Jihlavy i když tento snímek nebyl nominován. Oba byli po zásluze odm�n�ni 
potleskem divák� a malou „K�iš�álovou oplatkou“. 
 
  Jak bývá na Videofestivalech obvyklé, nejv�tší po�et snímk� byl ze života osob 
s mentálním postižením. Novinkou však bylo n�kolik hraných snímk�, dokonce 
nato�ených samotnými lidmi s handicapem. Velký úsp�ch u publika m�l „kuchtík“ 
Patrik, který p�išel pro cenu za klip „Kurací reze�“ ve své zást��e, spole�n� s celým 
amatérským studiem ROJKO z Bratislavy. Dalším hraným snímkem byly „Dobroty 
s p�íb�hem“. Diplom a sošku p�evzali protagonisté ze sdružení POTRUS o.s. Škoda, 
že doma zapomn�li sklenici s t�mi dobrotami, nakládanými hermelíny, které cht�li dát 
divák�m ochutnat. Sdružení MEDIALOG o.s. pod vedením  Ing. Hnilicové  získalo 
cenu za hraný trikový snímek „Hokus pokus – O state�ném princi“. K p�evzetí ceny 
p�išli na podium i hlavní protagonisté v kostýmech �ernokn�žníka a unesené 
princezny. Podobn� si kostýmy p�ivezli i Ivánek a Nast�nka, hlavní postavy klipu  na 
motivy filmu „Mrazík“ „Když hv�zdy tan�í“. Podpo�it tento snímek p�ijela na festival 
už den p�edem po�etná skupina divák� z Frýdku – Místku v�ele s �editele Školy života 
G. Kubon�m, autorem snímku. Z Ostravy p�ijela menší skupina, která fandila 
cestopisnému snímku Nikolky Obralové „Poprve za oceánem“, op�t ocen�ného 
„zlatým“ ALBERTEM. Po�adatelská spole�nost Handicap centrum Srdce o.p.s. se 
p�edstavila st�ihovým snímkem „Bogan�v pohár“ o druhém ro�níku paintballového 
turnaje a p�i p�evzetí „K�iš�álové oplatky“ p�edvedla na podiu bojovou akci. Autor 
Mgr.Šmíd, �editel Srdce p�išel pro cenu dokonce s p�ilbou na hlav�, což Elišku 
Balzerovou, která mu cenu p�edávala, p�ekvapilo. 
 
Št�kotem se ohlásili další protagonisté. Pro cenu za snímek „Bety a Fany“ bratr� 
Milana a Tomáše Bedna�íka p�išly na podium i psí sest�i�ky Bety a Fany z Domova 
pro osoby s mentálním  postižením v Leontýn�. Zatímco auto�i p�ebírali  diplom a 
sošku, ony dostaly za svoji terapeutickou �innost kosti�ku s mašlí.  T�etí fenkou, která 
dostala na podiu kosti�ku byla Cindy, která p�ijela s delegací ARPIDY o.s. pro cenu za 
snímek „Canisterapie“ Mgr. Fillové  z �eských Bud�jovic. Ceny „zlatého“ ALBERTA 
p�edávaly  �lenky poroty Mgr. Ivana Balcárková a Jana Lencová.  
 
 Za dokument nato�ený formou klipu o vodáckém rehabilita�ním pobytu 
„Okoun“ p�edal „K�iš�álovou oplatku“ p�edseda poroty MUDr.František Dedek. Cenu 
p�evzala  �editelka Domova Rá�ek o.p.s. Ilonka Hrušková a s ní dva  ú�astníci tohoto 
pobytu, kte�í p�išli v záchranných vestách i s pádly.  
 
 Dalšími dokumenty byly snímky matky postižených dvoj�at paní Marie 
Kota�kové z organizace SPMP v T�ebí�i „Naše všední starosti“ o starostech spíše 
nevšedních (zuba�ským zákrokem dcery) a snímek z Brna „Koulelo se koulelo“ o 
turnaji v kuželkách uspo�ádaném ke 40. výro�í SPMP.  
 
 Nechyb�ly ani snímky o práci a zam�stnávání. Sdružení „Máme otev�eno?“ 
poslalo do sout�že profesionální snímek „Chceš vysát?“ o p�íkladech zam�stnávání 
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osob s mentálním postižením a Stacioná� „Medv�di“ z T�ebí�e získal cenu za „Cestu 
ví�ka“ o sb�ru a recyklaci ví�ek z PET lahví.  Ceny p�edával starosta m�sta Pod�brad 
Ing. Jozef �ur�anský.  
     
A komu pod�kovat  … 
 … a p�itom na nikoho nezapomenout? 
 
 P�edevším skv�lému publiku, které fandilo v sále od úvodní do záv�re�né 
písni�ky, autor�m snímk�  a dále 
  
�editeli Handicap centra Srdce o.p.s Mgr.Michalu Šmídovi a jeho asistentce Pet�e  
Hn�vsové, DiS za zajišt�ní p�ípravy a organizace festivalu. spole�n� s dalšími 
pomocníky,  �editelce Domova Rá�ek o.p.s., Ilonce Hruškové, která byla programovou 
asistentkou všech festival� a  která nejen se svojí kolegyní Markétou Ková�ovou celý 
program 1.máje spíkrovala, ale vymyslela také nevšední „železni�á�ský“ úvod 
s písni�kou „S tebou m� baví sv�t má zlatá …“ 
 
 Porot� šestého bienále, která pracovala ve složení: 
 
 Ambrosová Ivana Mgr., �editelka Domova SPMP v Sedlci, koordinátor práce 
poroty. Zastupovala obor speciální pedagogika. 
 �ervenka Ji�í, pracovník zdravotn� sociálního odboru Ministerstva 
zdravotnictví. Zastupoval osoby s t�lesným handicapem. 
 Dedek František MUDr., �len �eského klubu kinoamatér� v Praze, p�edseda 
poroty. Zastupoval obor amatérský film – video. 
 Lášek Petr, filmový pracovník. Zastupoval obor amatérský film – video, 
technický manažer festivalu. 
 Lencová Jana, pracovnice Spole�nosti pro podporu mentáln� postiženým �R. 
Zastupovala nestátní neziskové organizace. 
 
Celkem posoudila porota tém�� 40 snímk� r�zných žánr� (klipy, dokumenty, hrané 
p�íb�hy a pohádky) o osudu lidí nevidomých, s t�lesným �i mentálním postižením, 
seniorech,  apod. Porota nominovala na ud�lení hlavních cen „zlatého“ ALBERTA 
šestnáct amatérských a dva profesionální snímky. Cenu starosty m�sta „K�iš�álovou 
oplatku“ získaly t�i snímky a také autor Videofestivalu® "S vámi nás baví sv�t". 
 
Dárc�m a sponzor�m d�kujeme samostatn� ve „Zlaté listin� sponzor� a mecenáš�“. 
V té uvádíme i další jména a názvy t�ch, kte�í poskytli jinou podporu. Celkové 
náklady byly op�t skoro 250.000 K�. 
 
 
 
 
 
 
 



HANDICAP LYCEUM Praha o.s.                                            Výro�ní zpráva 2010 9 

 
 
A na záv�r … 
 … p�iznání autora Videofestivalu® "S vámi nás baví sv�t".  
 
 Celý život jsem považoval um�ní odejít a nevracet se za nejv�tší um�ní ze 
všech, které m�že chlap v život� dokázat jak v zam�stnání, tak v zábav�, ve vztazích 
mezi lidmi i leckde jinde. Vím, že není nic trp�ího, než neodhadnout tu pravou chvíli 
k odchodu. Moje babi�ka �íkávala „v nejlepším je t�eba p�estat chlap�e“.   
 
 Proto se nad Záv�re�nou zprávou z posledního festivalu zamýšlím, zda 
nenastala práv� te
 tato chvíle. B�hem deseti let bylo uspo�ádáno �trnáct 
Videofestival�® "S vámi nás baví sv�t", kterých se zú�astnilo okolo �ty� tisíc 
nadšených divák�. Dalších p�t tisíc zájemc� vid�lo snímky p�i klubových promítáních, 
instruktážích a školeních na které bylo a je p�j�ováno okolo šesti set snímk� 
z videokabinetu  HANDICAP LYCEA Praha o.s.; n�které uvedla �eská televize a 
Televize NOE. Sout�ží se b�hem let zú�astnilo p�es dv� stovky autor� z humanitárních 
organizací i kinoamatér� jednotlivc� z  �eské republiky, Slovenska, Francie, 
N�mecka, Rakouska, Indie, Thajska, Hong Kongu, Kanady, kte�í získali sošku 
ALBERTA, nebo n�kterou z jiných cen, ud�lenou diváky �i starosty festivalových 
m�st. Letošní festival, který se konal v zámeckém divadle „Na Kovárn�“ 

v Pod�bradech byl asi skute�n� ten nejlepší (ale to �íkáme po 
každém, la�ka se stále zvedala).  
 
 �estné ocen�ní, „zlatého“ ALBERTA „Signum laudis“, 
obdržel 1.aprí�a 2000  Julius Satinský, kmotr Videofestivalu 
(kterému se soška podobá a p�i jejím p�evzetí v Národní galerii 
v Praze prohlásil, že pro n�j znamená „viac ako Oscar“). 
V následujících letech pak ocen�ní získali další tatínkové 
z veselohry století Václav Postránecký, Pavel Nový a letos 
první maminka Eliška Balzerová (s manželem Janem Balzerem, 
který film S tebou m� baví sv�t produkoval). �estné ocen�ní  

však dostali i další „p�átelé kamarádi“, kte�í se o úsp�chy festival� zasloužili. Jejich 
jména jsou uvedena na jiném míst� Záv�re�né zprávy.       
 
 Kdybych se t� mohl babi�ko  dnes zeptat, zda m�že být p�íští, patnáctý festival 
ješt� lepší, nebo zda je t�eba p�estat, asi bys odpov�d�la: „jo  chlap�e, to musíš zvážit 
sám. Máš na to ješt� rok, než se budeš muset rozhodnout, zda vyhlásit sedmé bienále 
2012“.   
 
 Dob�e babi, uvidíme. Nakonec, ono te
 vzniká tolik filma�ských sout�ží, že 
když jedna ubude, tak to nikdo ani nepocítí. „Až na ty lidi s handicapem, pro  které jsi 
to vymyslel chlap�e“ �ekla by možná babi�ka a m�la by, jako vždy, pravdu.  

JUDr.Josef J.Veselý/AlBert 
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Náklady akce „Videofestival® „S vámi nás baví sv�t“ 2010 
 

NÁKLADY Handicap 
Lyceum 

Domov 
Rá�ek o.p.s. 

H. Centrum  
Srdce 

Nada�ní 
fond SPMP 

Ú�astníci Celkem 

I. Osobní náklady 17800,00 0 0 0 0 17800,00 
Dohody o provedení práce 
specialist�m,porotc�m apod. 

17800,00 0 0 0 0 17800,00 

II. Materiálové náklady 33904,00 500,00 1990,00 0 4000,00 40394,00 
Ceny pro vít�ze sošky ALBERT 23400,00 0 0 0 0 23400,00 
Ceny pro vít�ze sošky 
OPLATKA 

3120,00 0 0 0 0 3120,00 

Ceny pro vít�ze DIPLOMY 
(tisk, rámování) 

5000,00 
1365,00 

0  0  0 0 6365,00 

Odm�ny d�tem v doprovodných 
programech 

0 0 1000,00 0 
0 

0 1000,00 

Odm�ny pro ú�inkující (kv�tiny, 
suvenýry, obrazy.) 

824,00 
195,00 

0 990,00 0 
0 

 2009,00 

Fotografický a video  
Materiál 

0,00      0 0 0 
0 

4000,00 4000,00 

R�zné (nap�íklad výtvarné 
pom�cky, papíry) 

0,00    500,00 0 0 
0 

0 500,00 

III. Nemateriálové náklady  67114,01 0 400,00 35000,00 28479,60 130993,61 
Pronájmy sál� a projek�ní 
techniky (kinosál)  

7000,00 
13980,00 

0       0 0 
 

0 20980,00 

Doprava ú�astník�  
sjednaný BUS  

0 0 0 32736,80 11529,60 44266,40 

Doprava ú�astník� 
mikrobusy*), �D apod. 

0 0 0 0 
0  

       5000,00 5000,00 

Doprava a ubytování  
zahrani�ních ú�astník�  

1986,80   
 

0 0 2263,20 3000,00 7250,00 

Ubytování  ú�astník�,  
po�adatel�, jízdné   

     
9082,61 

0 0 0 200,00 
6.750,00 

16032,61 

Tiskárenské práce (zprávy, 
p�ihlášky, programy) 

12833,60 
8927,00 

0 0 0 0 21760,00 

Fotoreportáže, video- reportáže, 
st�ih 

10100,00 
1800,00 

0 0 0 
0 

0 11900,00 

Poštovní služby, telefony, fax 
apod.  

 1215,00 
 

0 400,00 0 
0 

2000,00 3615,00 

Poplatky OSA aj. 190,00 0 0 0 
0 

0 190,00 

IV. Jiné náklady  23992,00  1000,00 0 0 24992,00 
Stravování, pitný režim, 
Ob�erstvení 

1734,00 
18720,00 

0 0 0 
0 

0 20454,00 

R�zné služby a materiál 
nespecifikované 

2618,00 
920,00 

0  1000,00 0 
 

0 4538,00 

Úhrnem v K�  142810,01 500,00 3390,00 35000,00 32479,60  
214179,61 

V procentech 66,7 0,2 1,6 16,3 15,2 100% 
Práce dobrovolník� **) 2100 hodin 120,00    500 hodin 5 hodin 2200 hodin  4925 

hodin 
*)  Odhadem minimáln�; mikrobusy z T�ebí�e, Prahy,  auta z �R,  vlaky z Ostravy, Ústí/L, Prešova, Bratislavy, 
Prahy aj. 
 **)  Po�et hodin dobrovolník� : kvalifikovaný odhad na p�íprav�, i realizaci akce. 
 
Záv�re�ná rekapitulace náklad�  2,121.200,- K� z toho : 
Videofestival 2000 : 480.000,- K�,  Videofestival 2002 : 385.000,- K�,  Videofestival 2004 : 370.200,- K�,  
Videofestival 2006 : 399.500,- K�,  Videofestival 2008 : 272.300,- K�,  Videofestival 2010 : 214.200,- K�. 
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OKOUN II  

dvacátý vodácký rehabilita�ní pobyt v �ervnu 2010. 
(fotogalerie a video je na webu www.hclpraha.cz) 

 
 „Rád se brouzdám rosou … tolik v�cí prožívám…“ zaznívala známá písni�ka 
p�i rozcvi�kách v Líchovech, když jsme se ráno bosky brouzdali trávou na našem 
dvacátém vodáckém rehabilita�ním pobytu v �ervnu s názvem OKOUN II . 

 
 Rekrea�ní za�ízení ob�anského sdružení PROSAZ v Líchovech  nás již vloni 
o�arovalo krásou okolí, klidnou hladinou Slapské nádrže obklopené skalami i lesním 
tichem. O kvalitním zázemí, p�íjemném personálu, dobré kuchyni a rozumné cen� 
nemluv�. Tém�� na poslední chvíli nám jeho p�edsedkyn� Ivetka Pešková zajistila  
pobyt v dob� od 14. do 19.�ervna 2010; svatý Petr nechal zapršet jen v pond�lí ráno a 
pak oblohu na celý týden skoro vymetl. Ob�ma pat�í velký dík.   
 
 Bylo hezké, jak se všichni do známého prost�edí t�šili, jakoby jeli do svého 
druhého domova, druhého Rá�ku.  Po p�íjezdu byly metráky bagáže rychle vyneseny 
z autobusu, �luny byly pod dohledem instruktora Lukáše nafouknuty; následovalo 
vzty�ení vlajek na slavnostním nástupu a šlo se na vodu. Jakoby ani neuplynul rok od 
prvního OKOUNA a op�t jsme obdivovali krásné skály a skalnatý ostr�vek naproti i 
hausboty a lod�. Po p�iplutí jsme �luny nechali plné, abychom si plavby 
v následujících dnech ješt� užili.  Program však byl bohatý i na souši.  
 
 Bazének lákal ke koupání, p�i relaxa�ním dnu se mnozí nechali Markétkou 
probublat ve ví�ivce,  Ilonkou procinkat tibetskými miskami, nebo Lenkou zkrášlit 
ple�ovou maskou. Mezi tím  naše St�íbro ud�lala každému kdo m�l chu� kávu, �aj �i 
sva�inku. Když k tomu p�idáme ve�erní ohýnky se zp�vem, pe�ením vu�t� �i 
grilováním uzeného, byla to relaxace jak má být.  I pivo bylo dobré a laciné.   
 
 Nebyli jsme však po�ád jen v tábo�e. Vyjeli jsme si do Dob�íše, kde jsme 
poznali zámek a vid�li (za nek�es�anskou cenu) exposice historických motocykl� a 
vymyšlených strašidel. Jeden ve�er jsme navštívili hv�zdárnu u Sedl�an (tady bylo 
vstupné naopak nízké jak p�ed desítkami let) a za výkladu nadšeného amatérského 
hv�zdá�e jsme pozorovali velkým dalekohledem m�síc. Zpátky jsme šli no�ním lesem 
kus p�šky a p�itom jsme poznali, jací jsou n�kte�í kluci „hrdinové“. Lesem jsme však 
ud�lali malou túru i za dne a m�li jsme radost z nalezených prvních h�íbk�.  Na� ješt� 
vzpomenout? Snad na diskotéku u bazénku �i seminá� o Vodním sv�t�, p�i kterém 
AlBert „p�ísn�“ vyzkoušel ú�astníky (hlava nehlava v�etn� vedoucích) ze znalostí ryb 
a vodních živo�ich�.  
 
 Náš sponzor Ing. Zden�k Procházka si i p�es nabitý program ud�lal op�t �as a 
jeden ve�er mezi nás p�ijel i s manželkou. Na nástupu si vyslechl co jsme prožili,  
p�islíbil další spolupráci, p�edal ceny ú�astník�m a také dostal dárek ke svým 
šedesátinám. K velké radosti všech ú�astník� se pak nechal vycinkat na tráv� u 
ohýnku.  
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 Byl to op�t krásný rehabilita�ní pobyt. Díky dv�ma kamerám a �ty�em 
digitálním fotoaparát�m (zejména však tomu co m�la v ruce zu�ivá fotoreportérka 
St�íbro), jsou vzpomínky zachyceny navždy.  Z obrázk� je cítit spokojenost uživatel� 
služeb a kdo ví o �em je �e�, tak z nich vycítí i perfektní organizaci pobytu a 
dokonalou  práci vedoucích.  
 
Pod�kování za náro�nou práci si zaslouží: 

• Ilonka Hrušková, �editelka Domova Rá�ek o.p.s. a �lenka správní rady 
HANDICAP LYCEA Praha o.s.,  

• Mgr. Lenka  Niezgodová, �lenka správní rady Domova Rá�ek o.p.s.,  
• Bc. Markétka Ková�ová, pracovnice v soc.službách Domova Rá�ek o.p.s.  
• Jani�ka St�íbrská, pracovnice v sociálních službách Domova Rá�ek o.p.s. 
• Lukáš Hruška, student, technický  instruktor, 
• Zden�k Do�ekal, �idi� autobusu spole�nosti PROBO BUS a.s. 

 
Za finan�ní podporu pat�í pod�kování: 

• Ing. Zde�ku Procházkovi (daroval 100.000,- K�), 
• Vlasti�ce Kudrnové (darovala 10.000,- K�), 
• Spole�nosti PROBO BUS a.s. (za sponzorskou cenu p�epravy), 

 
D�kujeme též Ivetce Peškové, p�edsedkyni sdružení PROSAZ o.s. a �lence správní 
rady HANDICAP LYCEA Praha o.s. i všem jejím zam�stnanc�m za ochotu a 
vytvo�ení p�íjemného prost�edí.  
 
 

Vyhodnocení eduka�ní �innosti 2010 
 

Název kurzu, seminá�e, 
školení apod.  

Po�adatel 
a lektor 

Termín 
a rozsah 

Ú�astník 

Seminá� o inklusivním 
vzd�lávání 

SPMP �R 05.03.2010 
6 hodin 

JUDr.Josef 
Veselý 

Zákon o sociálních 
službách, zejména o PnP 

Helena Ponocná VCCR 
Mgr.I. Kolá�ová MPSV 

01.07.2010 
6 hodin 

JUDr.Josef 
Veselý 

Seminá� „Cesty k partnerské 
spolupráci“ 

SPIRALIS 
US embasy 

25.11.2010 
4 hodiny 

JUDr.Josef 
Veselý 

Seminá� „Cesty k partnerské 
spolupráci“ 

Liga lidských práv 
MDAC Brno   

18.12.2010 
5 hodin 

JUDr.Josef 
Veselý 
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Vodácká kronika 1994 až 2010 
 

P�ed rokem 1994 (tzn. od roku 1984) to byla desítka vodáckých tábor� po�ádaných  
Sdružením mládeže a rodi�� „S tebou m� baví sv�t“. Od roku 1994 tábory integrované.  
Rok Název tábora �eka a místo Poznámka 
1994 B�stvina I Rybník B�stvina Celotáborové hry  
1995 B�stvina II Rybník B�stvina Celotáborové hry 
1996 Zamykání Dunajce Dunajec Nízké Tatry Túry po Vysokých Tatrách 
1997 Zlatá muška I Oh�e,  

Svatošské skály 
Spole�n� s ÚSP Šípy, SDM 
Chot�šice a SPMP Praha. 

1998 Zlatá stezka Šumavské jezero 
K�íš�anovice 

Túra v pralese Boubín 

1999 Šmoulí branný den Berounka, Šlovice Akce pro asi 300 d�tí v Rakovníku 
2000 Zlatá muška II Oh�e, Svatošské skály Prohlídka K.Var� a hradu Loket 
2000 Zlatí úho�i I Berounka, kemp Na Hrázi, 

Beroun 
 

2001 Zlatí úho�i II Berounka, Ra�ice RZ Tesla  
2002 Lipenská st�íbrná 

štika 
Vltava Lipenská p�ehrada 
Ková�ov  

Prohlídka elektrárny Lipno 

2003 Vltavín Vltava, Kamýcká p�ehrada  
Žabrákov 

 

2004 Slapský st�íbrný 
cejn 

Vltava Slapská p�ehrada 
�astobo�  

 

2005 Sume�ek z Polabí Labe a jezero Sadská  
2006 Kap�ík šupiná� Otava, Vltava Orlická 

p�ehrada Št�dronín 
Prohlídka elektrárny Orlík. 
Plavba motorovou lodí po Vltav�. 

2007 Pavou�ek vodouch 
st�íb�itý 

Hna�ovské jezero u Klatov 
Hna�ov 

No�ní plavba. Prohlídka pivovaru 
PRAZDROJ v Plzni 

2008 Robin Hood Vltava, �eský Krumlov Plavba na vorech. Otá�ivé hledišt�. 
Túra �ertova skála 

2009 Okoun I Vltava, Slapská p�ehrada 
Líchovy 

Prohlídka elektrárny Št�chovice, 
projíž
ka parníkem aj. 

2010 Okoun II Vltava, Slapská p�ehrada 
Líchovy 

Prohlídka zámku Dob�íš a též 
hv�zdárny v Sedl�anech 

Vedle týdenních tábor� to byly i víkendové jednodenní akce nap�íklad  
1.kv�tna 2001 Májový sjezd Vltavy a �ertovky pod pražskými mosty. 
1.kv�tna 2003 Májové odemykání Vltavy a Otavy pod Zvíkovem a �išt�ní b�eh�. 
1.kv�tna 2005 Májové vplutí do Prahy a odemykání Berounky u Zbraslavi. 
1.kv�tna 2006 Májové odemykání Vltavy a Sázavy se sv.Kiliánem. 
1.kv�tna 2007 Májové odemykání Sázavy (místo Jizery, kde bylo vody tak pro necky). 
1.kv�tna 2009 Májové odemykání Vltavy na Slapech (místo ostrova Štvanice v Praze). 
 
28.zá�í 2004 zamykání vod na rybníku „Papež“ a 1.plavba Kryštofa Kolumba;  
28.zá�í 2005 zamykání vod na rybníku „Ka�ez“ a 2.plavba Kryštofa Kolumba;   
28.zá�í 2006 zamykání Vltavy pod Vyšehradem a 3.plavba Kryštofa Kolumba;  
28.zá�í 2007 zamykání Vltavy a  4. plavba Kryštofa Kolumba no�ní Prahou.  
 
Byly i další akce  nap�íklad „Odemykání Cidliny“ a „Vítání jara v Pod�bradech“, nebo 
„Rá�kové plují“ na Tyršov� koupališti v Rakovníku, „Odemykání Berounky“ apod. 
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Vyhodnocení v oblasti poradenství 

 
1. Konzultace a písemný výklad zákona ve prosp�ch Nada�ního fondu SPMP 

„Rodi�e d�tem“ (Fr.Halm). 
2. Konzultace v oblasti opatrovnictví (Ing.St.Kain). 
3. Poradenství Domovu Rá�ek o.p.s. a zpracování dokument� ve smyslu novely 

zákona o obecn� prosp�šných spole�nostech a n�kterých projekt�. 
 
 

Vyhodnocení projektu Videokabinet 
 

Zve�ejn�ní výb�ru snímk� na webu �RHO 
 

Videofestival® "S vámi nás baví sv�t" je v �eské republice (a pravd�podobn� i za 
jejími hranicemi) jedine�nou sout�ží snímk� ze života osob s handicapem a z �innosti 
humanitárních organizací. Projekt spat�il sv�tlo sv�ta 9.9.1999 a již p�i prvním bienále 
v roce 2000 p�ekvapil po�adatele ne�ekaným zájmem autor� z �eské republiky i ze 
zahrani�í. V�tšina sout�žních snímk� byla práv� od video amatér� �lenských 
organizací �eské rady humanitárních organizací a publikum, jak jinak, p�evážn� také.  
 
Do sou�asnosti bylo uspo�ádáno šest bienále, p�i kterých  vid�lo více jak �ty�i tisíce 
divák� p�es p�t stovek snímk� na �trnácti festivalech. Není však možno spo�ítat, kolik 
divák� shlédlo n�které snímky v televizi na stanici NOE �i �T2 „Klí�“. Videofestival 
"S vámi nás baví sv�t" není jen sout�ží amatérských i profesionálních filma��, je i 
svátkem osob s handicapem, jejich rodi��, asistent� a p�íznivc�. P�i festivalech se 
nejen promítá, ale o p�estávkách tan�í, malují se obrazy a probíhá �ada doprovodných 
program�. V kalendá�i filmových p�ehlídek �eské republiky má Videofestival "S vámi 
nás baví sv�t" mezi desítkami dalších své pevné místo.   
 
Snímky z�stávají po sout�ži se souhlasem autor� v kabinetu HANDICAP LYCEA 
Praha o.s. pro nekomer�ní p�j�ování zájemc�m p�i klubových akcích, instruktážích �i 
školeních. Takto bylo zap�j�eno do dnešního dne 436 snímk�, které shlédlo p�i stovce 
projekcí dalších p�t tisíc divák�. �eská rada humanitárních organizací nyní pro velký 
zájem zve�ej�uje n�které z nejlepších snímk� na svých webových stránkách.  
 
Festivaly vždy probíhaly pod záštitou starost� m�st �i jiných význa�ných osobností, 
ale bez finan�ní pomoci nadací, jednotlivých dárc� fyzických i právnických osob a 
sponzor� by nemohly existovat. Dodejme, že festivaly se obešly bez státních dotací 
(p�itom každé bienále stálo v pr�m�ru 250.000 K�). Pod�kování pat�í i 
dobrovolník�m, kte�í bezplatn� poskytli stovky hodin práce. Z právnických osob to 
byla práv� �eská rada humanitárních organizací,  která projekt ob�anského sdružení 
HANDICAP LYCEUM Praha o.s. ú�inn� podporovala. Její prezident Ing.Pavel 
Dušek, který se festival� pravideln� zú�ast�uje �ekl p�i pátém bienále divák�m: 
„�eská rada humanitárních organizací m�la p�íležitost podporovat Videofestival po 
celou dobu jeho existence a tak pomohla ší�it zprávu o posunování hranic možného“. 
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P�ehled projekcí snímk� z Videokabinetu HANDICAP LYCEA Praha 

 
Záp�j�ky 
v letech   

Po�et  
Akcí  

P�j�eno 
snímk� 

Doba 
projekce 

Po�et  
divák� 

* N�které ve�ejné velkoplošné   
Projekce 

2000 12 47 14 hodin 542 * Ústí n.L. 21.10.2000 : „To  
   nejlepší z Videofestivalu“ 

2001 20 51 14 hodin 777 * Rakovník Rá�ek 24.01. „Mám 
   postižené dít�“ s pí Rackovou 
* Praha Karlín 06.04. : Seminá�    
  francouzské delegace UNAPEI  

2002 19 74 23 hodin 506 * Praha Evald 19.10. „Albertky“ 
* �elákovice 30.11.2002 „Mezi  
   dv�ma konferencemi“ SPMP  

2003 13 60 14 hodin 885 * Rakovník Rá�ek 05.03.2003 : 
  „Hledání neztraceného �asu“ 
* Klatovy knihovna 14.03.2003: 
  „Videofestival S tebou …“ 
* Divadlo S+H 22.02.2003 
*  Vlastní letní kino 19.06.2003: 
    na tábo�e VLTAVÍN  
*  Praha SÚA 04.10. „Albertky“ 

2004 11 23 4 hodiny 271  * Praha Výstavišt� 22.04. akce  
    HANDICAP  „P�tat�icátníci“ 
*  SRN Dortmund 21.04.  
    Kongres  LEBENSHILFE 

2005 9 36 10 hodin 401 * Jablonec n.N. knihovna 10.02. 
  „Albertovo poselství“  
* Praha Museum P�R 26.02.    
   „Albertky“ 
* Letní kino 25.06. „Sume�ek“ 

2006 
 

11 118 21 hodin 476 * Festival 30.03. Frýdek-Místek 
* Letní kino „Kap�ík“ 27.6.2006 
* Konference SPMP 24.11.2006  

2007 5 27 5 hodin 259 * Albertky, Vyšehrad 31.03. 
* Klatovy „Ozv�ny VF“ 21.04. 
* Letní kino „Vodouch“ 20.06. 
* Zámecká kramle 22.06. D��ín 

2008 
 

2 46 8 hodin 158 * T�ebí� „Barevný den“  
* P�edprojekce festivalu 2008  

2009 4 40 1 hodina 70 * Sedlec 40.výro�í SPMP 
2010 3 9 5 hodin 58 * Školení soc.prac. Praha 4 

* Klub ARPIDA �.Bud�j. 
Celkem 109 531 523 4404 a tisíce divák� �T2 a TV NOE 

 

Zm�nou sídla HANDICAP LYCEA Praha a.s. byl projekt Videokabinetu  
ke dni 31.12.2010 po dvanácti letech ukon�en. 
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Základní informace 
HANDICAP LYCEUM Praha o.s. 

 
  
 HANDICAP LYCEUM Praha o.s. (1990) realizuje projekty s celorepublikovou 
p�sobností pro osoby s handicapem a pro jiné neziskové organizace. V poslání deklaruje 
„poskytování vzd�lávacího, poradenského, organiza�ního a zprost�edkovatelského servisu 
osobám s handicapem a jejich asistent�m“. Po�ádá rekvalifika�ní kurzy a školení, 
organizuje rehabilita�ní a ozdravné pobyty, výcvikové a poznávací tábory, kulturní, 
spole�enské a sportovní akce. Vydává publikace, natá�í a zpracovává videozáznamy a vede 
videokabinet (archiv a p�j�ovnu). Podílí se na realizaci humanitárních projekt� i jiných 
sdružení, nadací a ve�ejn� prosp�šných spole�ností.  Je patronem Domova Rá�ek o.p.s. 
v Rakovníku pro osoby s handicapem.  
  
 HANDICAP LYCEUM Praha o.s. je �lenem �eské rady humanitárních organizací 
(1990), kolektivním �lenem Sdružení pro pomoc mentáln� postiženým SPMP (1969) a 
�estným �lenem spolku „Vltavan“ (1871). Od roku 1984 do roku 1991 p�sobilo jako 
ob�anské Sdružení mládeže a rodi�� „S tebou m� baví sv�t“. Nem�lo nikdy žádné 
zam�stnance, veškerou �innost zajiš�ovali a zajiš�ují dobrovolníci. V letech 1991 až 2005 
uspo�ádalo za pomoci expert� jednadvacet r�zných kurz�, kterých se zú�astnilo celkem 393 
ú�astník� z 51 organizací. V jedenácti jazykových kurzech se u�ilo 127 zájemc� z 27 
ob�anských sdružení. V osmi základních a zdokonalovacích kurzech pro vedoucí 
rehabilita�ních tábor� se vyškolilo 191 hlavních vedoucích a 35 instruktor� handicapované 
mládeže z  22 ob�anských sdružení (a k tomu byl vydán metodický Sborník). Ve dvou 
celoro�ních kurzech „bocman�“ tj. zástupc� vedoucích vodáckých oddíl� se proškolilo 40 
osob z �ad handicapované mládeže. Od svého založení uspo�ádalo devatenáct 
rehabilita�ních vodáckých tábor� u nejr�zn�jších �ek a jezer �ech a Slovenska a dvakrát 
asistovalo i na pobytech vozí�ká�� - potáp��� u mo�e (dodejme, že p�ed tím po�ádalo 
desítky tábor�, sportovních a jiných akcí pro zdravou mládež). Z Videokabinetu zap�j�ilo 
zájemc�m 436 snímk�, které shlédlo okolo p�ti tisíc divák� p�i stovce klubových projekcích 
a instruktážích.  
 
 HANDICAP LYCEUM Praha o.s. vlastníkem ochranné známky Videofestival® „S 
vámi nás baví sv�t“, kterou schválil i Julius Satinský. Od roku 2000  p�ipravilo již šest 
bienále a to v letech 2000, 2002, 2004, 2006, 2008 a 2010 (celkem �trnáct festival�, kterých 
se zú�astnilo cca 4.000 divák�). N�které snímky odvysílala �T2 a TV NOE. Duchovním 
otcem projektu je zakladatel festivalu, dlouholetý p�edseda správní rady HANDICAP 
LYCEA Praha o.s. a Domova Rá�ek o.p.s. JUDr.Josef J.Veselý (p�ezdívaný „AlBert“), 
který byl �adu let mj. i místop�edsedou Sdružení pro pomoc mentáln� postiženým �R, 
�editelem Nada�ního fondu „Rodi�e d�tem“, vicepresidentem a p�edsedou správní rady 
�eské rady humanitárních organizací.   
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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:        HANDICAP LYCEUM Praha o.s., Org. reg. no.  61 38 35 46 
                     President JUDr. Josef J. Veselý, 
Address        120 00 Prague 2, Francouzská 22,  hclpraha@volny.cz   www.hclpraha.cz  
Bank no.       193688867/0300        
 


