50 let SPMP ČR
na jedné lodi

Sborník50

VERBA MOVENT, EXEMPLA TRAHUNT.

SLOVA POVZBUZUJÍ, PŘÍKLADY TÁHNOU.
DĚKUJEME

„PŘÁLI BYCHOM SI, ABY PRÁVO NA DŮSTOJNOU EXISTENCI MĚLI
I TI, KTEŘÍ ŽIJÍ S POSTIŽENÍM NEBO DUŠEVNÍ NEMOCÍ, LIDÉ
OPUŠTĚNÍ A STAŘÍ, TI, KTEŘÍ MAJÍ JINOU BARVU PLETI NEBO JINÝ
ZPŮSOB ŽIVOTA, TI, KTEŘÍ SE OCITLI V NOUZI, NEBO JE ZASTIHLA
ZÁKEŘNÁ NEMOC.“ OLGA HAVLOVÁ
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Preambule
Národní sdružení pro pomoc mentálně postiženým IČ 004 43 093 bylo zaregistrováno
Ministerstvem vnitra ČSR dne 9. září 1969. V roce 1974 došlo ke změně názvu
na Sdružení pro pomoc mentálně postiženým. S účinností Nového občanského
zákoníku, se stalo občanské sdružení dnem1.ledna 2014 zapsaným spolkem (s dříve již
změněným názvem Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR). Bývalé
organizační jednotky se staly pobočnými spolky. Od občanského sdružení se ještě před
změnou osamostatnila „zařízení SPMP“ poskytující sociální služby a stala
se právnickými osobami ve formě obecně prospěšných společností, nebo zapsaných
ústavů. Spolek je řízen Republikovým (dříve Ústředním) výborem složeným z delegátů
pobočných spolků v čele s přímo voleným předsedou / předsedkyní a pro výkon
pravomocí má sekretariát, řízený ředitelem / ředitelkou (dříve vedoucím sekretariátu).
Spolek má nyní 6.000 členů, v těchto 57 pobočných spolcích:

Pobočné spolky SPMP ČR
zapsané v rejstříku Městského
soudu v Praze:

Olomoucký kraj 711 57 093
Mladá Boleslav 624 86 519
Mnichov 699 73 377
Moravskoslezský kraj 709 46 507
Most 631 25 854
Opava 478 13 440
Plzeň – město 040 31 016
Plzeň 643 54 067
Plzeňský kraj 040 07 913
Polička 060 27 989
Praha – jih 040 69 811
Praha – sever 040 66 103
Praha – západ 711 72 149
Prostějov 628 58 611
Přerov 451 80 334
Příbram 751 09 310
Rýmařov 751 08 305
Strakonice 466 68 098
Svitavy DNR 751 34 837
Svitavy MO 040 51 629
Šumperk 063 13 124
Tábor 751 09 662
Třebíč 474 38 410
Uherské Hradiště 617 04 504
Ústí n/Labem – kraj 709 56 529
Ústí n/Labem 445 56 934
Ústí n/Orlicí 612 38 961
Valašské Meziříčí 709 65 200
Zlín 621 82 846
Zlín Klub Slůňata 049 18 215.

Stav 1. ledna 2019

Bohumín 712 25 510
Brandýs n/Labem 751 23 835
Brno 643 26 837
Bruntál 447 42 177
České Budějovice 625 36 591
Český Těšín 005 61 002
Děčín – Domeček 637 82 928
Dvůr Králové n/Labem 82 44 673
Frýdek – Místek 636 99 478
Havířov 709 84 964
Hodonín 182 05 887
Hradec Králové 626 93 638
Chomutov Asoc. HANDICAP 613 45 148
Chomutovsko 720 54 816
Jablonec n/Nisou 656 68 410
Jablonec n/N. Klub DS 684 55 585
Jablonec n/N. Sekce DS 413 26 938
Jihlava 634 38 275
Jihomoravský kraj 750 20 700
Karviná 751 28 691
Kladno 618 96 403
Klatovy 433 15 453
Kolín 463 81 538
Litoměřice 627 69 065
Litomyšl 712 44 581
Louny 467 62 485
Olomouc 641 24 215

Ilustrační foto z Harcova

lustrační foto z Hodonína
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Stanovy „Národního sdružení pro
pomoc mentálně postiženým“
schválené MV ČSR 9. září 1969
(výpis)
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SPOLEČNOST PRO
PODPORU LIDÍ
S MENTÁLNÍM
POSTIŽENÍM V ČR,
z.s.

Článek II. Posláním sdružení je
zejména:
1/
Zvyšovat
uvědomění
veřejnosti o povaze a rozsahu
problematiky mentálně postižených a tak
přispívat
k vytváření
opravdových
humanistických
přístupů
k těmto
jedincům.
2/ Dát rodičům a příslušníkům
rodin postižených jedinců příležitost
ke sdružování, a tak možnost dospívat
ke společným závěrům a návrhům
při odstraňování jejich starostí a potíží.
3/ Spojovat osobní zkušenosti,
prožitky a poznatky postižených rodin
s vědomostmi a úsilím odborných
pracovníků
ve
prospěch
hledání
a uvádění do praxe nejmodernějších
metod vědy a techniky v péči o mentálně
postižené.
4/ Dobrovolnou prací podporovat
a přiměřeným způsobem ovlivňovat
místní a centrální instituce a vedoucí
činitele v budování a rozvíjení vhodných
zařízení a služeb sociální péče
a životních
podmínek
mentálně
postižených; za tím účelem úzce
spolupracovat
s národními
výbory,
s ministerstvem práce a sociálních věcí,
ministerstvem školství a dalšími orgány
a organizacemi.
5/ Usilovat o řešení základních
životních otázek mentálně postižených,
především
otázek
léčebné péče,
výchovy, výuky, vhodného životního
uplatnění a zvýšení jejich životní úrovně.
6/ Usilovat o zvýšení finančních
prostředků na jejich péči v rodinách
(např. příspěvky na děti a důchody),
přiznání určitých výhod (slev v dopravě
a
kulturních
podnicích,
přednost
v bytových úpravách apod.).
7/ Navazovat styky s obdobnými
sdruženími v zahraničí za účelem
výměny zkušeností v péči o mentálně
postižené.

SDRUŽENÍ PRO
POMOC MENTÁLNĚ
POSTIŽENÝM ČR
o.s.

IČ 004 43 093

Motto 1964
emeritního primáře MUDr. Vratislava
Vrzala, CSc., spoluzakladatele
SPMP
„Ať žije, roste a vzkvétá
naše SPMP po dlouhá léta!“
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Seznam poskytovatelů sociálních služeb
založených členy SPMP jako „zařízení SPMP“.
Domov Ráček o.p.s.
Rakovník

Modrý klíč o.p.s.
Praha 4

Modrý klíč – základní
škola speciální
a mateřská škola
speciální, o.p.s.
Praktická škola
Chotěšice, o.p.s.
Handicap centrum
Srdce, o.p.s. Poděbrady
Soukromá mateřská
škola, základní škola
a střední škola Slunce,
o.p.s. Unhošť
Centrum služeb Slunce
všem, o.p.s. Unhošť
DH Liberec, o.p.s.
Denní centrum Barevný
svět, o.p.s. Třebíč
Domov Sedlec SPMP
o.p.s. Praha 6
Sluneční domov o.p.s.
Praha 9

Škola života o.p.s
Nový Jičín

Handicap centrum Škola
života Frýdek – Místek,
o.p.s.
Středisko pracovní
rehabilitace – denní
stacionář, o.p.s. Ostrava
ÚSVIT – zařízení SPMP
Havlíčkův Brod z.ú.
Centrum sociálních
služeb Hvozdy o.p.s.
Spolusetkávání, z.ú.
Přerov

Sedmibarevno z.ú.
Praha 5, dříve SPMP Dana

Bruntálská dílna
Polárka o.p.s. Bruntál
Základní škola a střední
škola Pomněnka o.p.s.
Šumperk

271 15 071
13.01.2004
291 39 376
05.01.2013
257 65 710
21.05.1999

JUDr. Josef J. Veselý
Ilona Hrušková
Ing. Mgr. Milana
Remarová
Mgr. Radovan Netušil
Mgr. Radovan Netušil

257 85 486
04.08.1999
275 76 612
19.07.2006
257 12 853
24.11.1998

Mgr. Michal Šmíd
Mgr. Marek Šmíd
Mgr. Michal Šmíd
Mgr. Marek Šmíd
PaedDr. Dvořák
Jaroslav

271 55 064
02.06.2004
272 98 523
27.07.2006
292 77 418
14.05.2011

PaedDr. Dvořáková
a PaedDr. Dvořák Jar.
Bc. Vladimíra Řáhová
a OV SPMP
Bc. Alena Hostašová,
Mgr. Kateřina
Svobodová
Mgr. Ivana
Ambrosová
Alexandra Řezníčková
Ing. Jan Pergl
Mgr. Michal Holáň,
Marta Holáňová
Günther Kuboň,
Antonín Žáček

242 52 999
14.08.2012
014 02 871
05.03.2013
017 91 664
05.07.2013
018 54 071
04.07.2013

018 16 675 Lenka Hankeová
27.06.2013
055 20 843 Mgr. Dana
31.10.2016 Koudelková Karel
291 28 218
04.12.2012
041 50 422
17.6.2015
040 32 098
20.05.2015
293 90 168
07.12.2011
258 28 274
08.01.1999

Cemper
SPMP ČR a Mgr.
Magdalena Zurinková
Hana Ryšánková
Jana Plíšková, DiS
Ing. Marcela Kovářová
Ing. Ivo Vykydal Ing.
StrakošováVykydalová
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Vážení členové, dámy a pánové,
celý můj profesní život, tedy bezmála třicet let je úzce
spjat s činností Společnosti pro podporu lidí
s mentálním postižením.
Ve svých začátcích jsem měla to štěstí, že jsem se
potkala se spoustou úžasných osobností, o kterých
se autor v publikaci, vydané u příležitosti 50. výročí
společnosti zmiňuje. Též mám velmi pěkné vzpomínky
na neuvěřitelné množství skvělých akcí, o kterých je řeč na dalších stránkách,
nebo i na ty, které se do Sborníku50 nevešly a přitom pěkně dokreslují dlouholeté
aktivity našich členů lidí s mentálním postižením, jejich rodičů, přátel
a odborníků. Přátelská setkávání členů k vzájemné podpoře, výměně zkušeností
a informací byla a jsou základním kamenem naší organizace. Rehabilitační
pobyty, tábory, kroužky, kluby a další aktivity navazují na sociální služby,
realizované členy naší organizace. Rovněž doplňují každodenní péči rodinných
příslušníků či pečujících.
Důležité je ovšem i další směřování Společnosti pro podporu lidí
s mentálním postižením. Diskusi o této problematice jsme věnovali v členské
základně v posledním období značnou pozornost. Toto téma bylo završeno
schválením „Strategie SPMP ČR na období let 2019 až 2022“ v průběhu XV.
Národní konference v listopadu 2018.
Jako klíčové se ukázala témata „Budoucnost“ a „Samostatnost“ aneb jak
podpořit rodiny při plánování života jejich potomka s postižením. Jak vytvořit síť
péče kolem něj, důvěryhodné vztahy, bezpečí, aby žil kvalitním a dobrým
životem. Úkolem naší společnosti je nabídnout podporu, přátelské a bezpečné
prostředí rodinám, aby našly čas, energii a informace k dlouhodobému zvládání
péče a hledání cesty, k řešení potřeb a představ každé rodiny.
Aby si zkrátka mladší i starší rodiče mohli říct: „Víme, co se bude dít,
máme nějaká řešení, nějaký plán, víme jak s tím pracovat a co očekávat. Také
musí být slyšet náš hlas, když systémově selhává stát v špatně nastaveném
modelu finanční podpory, která nereflektuje nezávislý život, v nedostatku cílených
a flexibilních služeb a tak podobně. Prostě máme to ve svých rukou
a uvědomujeme si, že řada situací, ze kterých jsme měli obavy, má i svá dobrá
řešení. K tomu všemu ovšem potřebujeme spoustu informací, zkušeností,
odborných a profesionálních kompetencí, silný hlas zastupující organizace
a dobře vychovanou a přístupnou běžnou společnost“
Úkolů v krátkodobém horizontu i dlouhodobější perspektivě leží před naší
organizací SPMP ČR dost a dost. Výhodou je velká, silná a motivovaná členská
základna. Nezbytná je nutnost profesionálů v týmu, kteří se orientují v nových
trendech, možnostech, legislativě, technologiích, dobře nastavená komunikace
a přenos informací mezi jednotlivými články organizace.
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Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR byla v roce 2018
nominována Národní radou zdravotně postižených na cenu „Mosty“. V roce 2019
si společnost a její pobočné spolky připomenou 50. výročí založení organizace
řadou akcí, které odstartovala XV. Národní konference svým vzpomínkovým
blokem s výstavou předmětů z historie života pobočných spolků. Zároveň byla
představena publikace „Sborník 50 let SPMP ČR“. V Třebíči se uskuteční výroční
ples, na webu se objeví příběhy ze života lidí s handicapem a jejich rodin. Plánují
se různá setkání a mediální výstupy, aby i veřejnost získala větší povědomí
o činnosti a aktivitách společnosti.
A co si v SPMP ČR přát do další padesátky? Sounáležitost, připravenost,
energii a stále velký počet obětavých pracovitých a slušných lidí, kteří byli, jsou
a budou pilířem naší organizace.
Mgr. Ivana Ambrosová,
předsedkyně SPMP ČR, listopad 2018

Divadelní představení „50 let spolu na jedné lodi“

v podání uživatelů služeb Domova Sedlec SPMP o.p.s.
na zahradní slavnosti 25.5.2018

Poznámka: Mgr. Ivana Ambrosová, speciální pedagožka, je čestnou členkou Společnosti
pro podporu lidí mentálním postižením ČR, ve které působí od roku 1991, kdy
zpracovávala koncepci nestátních zařízení, zakládaných SPMP. V roce 2018 byla
delegáty XV. konference již podruhé zvolena předsedkyní tohoto celorepublikového
spolku, který rovněž úspěšně zastupuje v Národní radě osob se zdravotním postižením.
Je zakladatelkou a ředitelkou Domova Sedlec SPMP o.p.s.
JJV
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Vážení a milí členové a členky, vážení a milí čtenáři,
přeji našemu spolku všechno nejlepší k 50. výročí
a také hodně energie a úspěchů v další práci
ve prospěch lidí s mentálním postižením a jejich
rodin!
Z oněch 50 let života naší organizace jsem s ní já
osobně strávila posledních deset let a dovolte mi tedy
v tuto chvíli malé ohlédnutí. Během těchto let jsme zažili
mnoho významných legislativních a společenských
změn.
V roce 2008 byl zákon o sociálních službách teprve druhým rokem
v platnosti a to mělo několik důsledků pro naši organizaci. SPMP ČR postupně
oddělovala role poskytovatele služeb a advokační činnosti. Tato změna byla
někdy paradoxní, protože služby jsou v životě člověka s mentálním postižením
důležité. To dobře pochopili rodiče, kteří u vzniku těch služeb byli. Nicméně
SPMP ČR se stala pak nezávislou organizací, a může tedy hájit práva a zájmy
lidí s mentálním postižením a být tím pádem stejně kritická vůči všem. Zároveň
historie vazeb se SPMP se zachovala, a většina služeb nadále s naši organizaci
spolupracuje, byť jako samostatné služby. Poslání organizace se tím posunulo
a nové schválené stanovy z roku 2014 již tyto změny reflektují.
V roce 2009 byla ratifikována Úmluva o právech osob se zdravotním
postižením. Bohužel se o tomto významném dokumentu ze začátku celkem málo
mluvilo a také se často nevědělo mnoho o jejím skutečném obsahu, a co nového
konkrétně přinese. Stále je třeba o úmluvě informovat a vysvětlovat,
jak s ní pracovat, seznámit s jejím obsahem, a s celým potenciálem jejího
využití. Velkým krokem k realizaci práv, který obsahuje, je tzv. monitorovací
orgán. Monitorovacím orgánem v České republice se stala Kancelář veřejného
ochrance práv od ledna 2018, po zdlouhavém dohadování. První schůzka s jejím
poradním orgánem, kde jsou zastoupeni lidé s postižením a jejich organizace,
včetně SPMP ČR, se konala v květnu 2018! Skoro desetiletý boj byl potřeba, aby
se tento krok uskutečnil. Jsme samozřejmě moc rádi, že můžeme spolupracovat
s tou nezávislou instituci.
Dalším významným krokem bylo přijetí Nového občanského zákoníku
(NOZ). Museli jsme zaprvé udělat zásadní změny v organizaci: přepsaly se
stanovy organizace, změnila se u té příležitosti struktura organizace, aby se víc
reflektovala realita z terénu, aby byla víc flexibilní, méně komplikovaná
a hierarchizovaná. Všichni jsme měli velké obavy, zda to přežijeme z důvodu
zvýšené administrativy. Bylo to velké a příjemné překvapení, že každá funkční
organizace se do toho pustila. Byl to takový velký „jarní úklid“, ale za to jsem
nakonec vděčná, že jsme touhle cestou mohli lépe připravit organizaci
do budoucna a nastavit nové způsoby práce do nově organizovaného spolku.
NOZ přinesl také velké změny v oblasti svéprávnosti, tedy tématu,
na kterém mi velmi osobně záleží. Opustili jsme starý nedůstojný systém zbavení
způsobilosti k právním úkonům. NOZ otevřel nové cesty, jak lidem s postižením
rozšířit možnosti samostatného právního jednání, nebo přiměřené účasti na něm
díky škále možných způsobů podpory při rozhodování.
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Tato změna ovlivnila mnoho lidí s postižením a jejich rodin a SPMP ČR podpořila
stovky lidí, aby se v této věci zorientovaly, nebo se dokonce přímo podílelo
na tom, aby lidé a jejich rodiny byli dobře na tyto změny připraveni.
Na závěr bych opravdu ráda srdečně poděkovala všem, kteří mě
podporovali a důvěřovali mi, když jsme nastupovala. Začátek mého působení byl
trošku jako z nějakého sci-fi filmu – cítila jsem se jako člověk z jiné planety.
Seznámení s organizací, s její historií a jejími lidmi trvalo docela dlouho a moc
si vážím podpory všech těch, kteří mi pomáhali se v tom zorientovat.
Největší poděkování chci věnovat všem rodinám, které s námi sdílí své
problémy, úspěchy, nadšení a někdy slzy a jsou pro nás inspirací pro další práci
a změny v jejich kvalitě života. A také chci poděkovat svému věrnému týmu,
bez kterého by se tato práce nedala dělat.
Camille Latimier, ředitelka sekretariátu SPMP ČR, červen 2018

Výpis z Výroční zprávy SPMP ČR za rok 2017
V roce 2017 se nám podařilo
zorganizovat mezinárodní konferenci Europe in Action 2017 společně s Inclusion
Europe: O mých vztazích a přátelství, které se účastnilo přibližně 200 lidí z více než 30
zemí nejen Evropy. Podporu nám poskytl hlavně Úřad vlády ČR a Ministerstvo
zdravotnictví ČR;
vydat revizi brožury „Podpora, ochrana a svéprávnost lidí s mentálním postižením
podle nového občanského zákoníku: Pro ty, kteří pečují“;
v rámci projektu Black & White sepsat „Etické principy poskytování podpory při
rozhodování“;
sepsat další statut svěřenského fondu, připravený na míru pro rodinu člověka
s mentálním postižením. Při práci na statusu nám významně pomohla advokátní
kancelář Bird & Bird, s. r. o.;
najít finanční manažerku a tím posílit tým SPMP ČR;
pokračovat ve spolupráci s festivalem Jeden svět na zpřístupnění této akce i pro
lidi s mentálním postižením;
dokončit databázi bezpečných pravidel v rámci projektu SafeLabs, kde jsou
praktické návody, ukázky a tipy, jak zabezpečit počítač, čeho se vyvarovat a jak
se bezpečně chovat na internetu;
vytvořit texty ve snadno srozumitelné formě na zakázku MPSV, které můžete
najít na www.trass.cz;
v rámci projektu SafeLabs sepsat brožuru „Nebezpečí skryté na internetu při
používání počítače v počítačových učebnách pro lidi s mentálním postižením
Navázali jsme na projekt Už vím (srozumitelně o duši a těle ženy a muže
s mentálním postižením) a vydali jsme sedm brožur ve snadno srozumitelné formě, které
se věnují tématům souvisejícím s prevencí sexuálního zneužití, se sexualitou a
se vztahy: Život ženy, Život muže, Láska sex a já, Gynekologická prohlídka, Těhotenství,
Porod a Sexuální násilí.
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MUDr. Josef Kvapilík
Příspěvek k druhým 25 letům činnosti SPMP
Zhodnocení činnosti poměrně podrobně k začátkům
SPMP přinesl první Sborník „25 let spolupráce
a porozumění“ vydaný v roce 1994. Rád bych se vyjádřil
k dalšímu období, které znamenalo podstatné rozšíření
činnosti všech členů
SPMP
pro
osoby
s různými
typy
fyzického
či
psychického postižení, včetně péče o seniory.
V devadesátých letech a zvláště později docházelo
k velké spolupráci jak státních, tak zvláště
dobrovolných organizací v péči o potřebné.
Postupně se především dařilo v tomto smyslu
získávat podstatně vyšší finanční podpory, které
umožňovaly další všestrannou péči o potřebné
v mnoha směrech.
Mne nejvíce potěšilo, že se do řešení celé
problematiky zapojila různá pracoviště, např. pedagogické i lékařské fakulty, tak
z mého zájmu, také Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy Praha, kde
vychováme nové tělovýchovné a rehabilitační pracovníky, zaměřené na pohybové
na pracovní aktivity pro různě postižené a starší občany. Díky i zahraničním
expertům se nám podařilo uspořádat několik celostátních konferenci s mezinárodní
účastí např. zaměřené na kvalitu života zdravotně postižených a starších občanů,
na problematiku pohybových aktivit seniorů a zdravotně postižených, na rehabilitaci
a pracovní a sociální integraci osob se zdravotním postižením, bydlení a stravování
zdravotně postižených i starších občanů, ze kterých také vyšly sborníky příspěvků.
Na základě průzkumu jsme vydali s kolektivem autorů publikaci „Životospráva
mentálně postižených“, s doc. Marii Černou „Zdravý způsob života mentálně
postižených“, vydanou v AVICENU. Podařilo se vydat i několik publikací pro rodiče
zdravotně postižených v Ústavu zdravotní výchovy Ministerstva zdravotnictví apod.
O mnohých problémech jsme mohli referovat na základě studijních pobytů
ve Švýcarsku, Německu, Rakousku, Beneluxu, Norsku a dalších zemí, zejména díky
finanční pomoci prof. MUDr. Josefa Buchbergra z Bernu.
Osobně si nejvíce vážím toho, že s manželkou vedeme už přes 30 let oddíl
zdravotně postižených sportovců Univerzitního sportovního klubu Praha, kde každý
týden cvičí rodiče s postiženými dětmi, ale i dospělými v tělocvičně a každý týden
v bazénu.
Poznámka: MUDr. Josef Kvapilík, dříve předseda SPMP ČR, dlouhodobě spolupracoval
s pražskou organizaci a připravoval i se svojí manželkou turistické vycházky s výkladem.
Stále je aktivní a zúčastňuje se různých akcí Společnosti pro podporu osob s mentálním
postižením i obecně prospěšných společností, které vznikly z SPMP. Publikaci „25 let
spolupráce a porozumění“ naleznete na webu SPMP ČR.
JJV
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K 97 Mezinárodní konference o lidských právech pro
osoby s mentálním postižením
Doc. PhDr. Marie Černá, CSc.
Ve dnech 7. až 12. září 1997 uspořádalo Sdružení pro pomoc
mentálně postižením ve spolupráci s Pedagogickou fakultou
Univerzity Karlovy a Psychopedickou společností svoji první
mezinárodní konferenci pod názvem „K97“, jejímž tématem
byla lidská práva osob s mentálním postižením. Konference
se uskutečnila v prostorách Střední policejní školy v Praze 9.
Její jednání se netýkalo pouze vědecké či výzkumné
problematiky v uvedené oblasti, ale zazněly zde i náměty,
zkušenosti sdělení o praktických opatřeních k jak plné
realizaci lidských práv může přispět rodinné prostředí, v němž
člověk s mentálním postižením žije, tedy celá společnost. Celkově se v Praze sešlo
na 200 účastníků ze 42 zemí.

Motto: „Kvalita společnosti se může měřit podle způsobu, jak se stará
o své nejzranitelnější a nejzávislejší členy…“
Adrian D. Ward, Mezinárodní liga společnosti pro osoby s mentálním postižením
Jednání konference bylo zaměřeno na základní oblasti práv lidí s mentálním postižením:
zdraví, bezpečnost, sociální jistota, výchova a vzdělávání, zaměstnávání
a pracovní příležitosti, rodinný život, občanské soužití, vlastní volba, rozhodování
a nezávislost.
Podle těchto tematických okruhů byl tříděn program paralelních pracovních skupin,
v nichž bylo předloženo celkem 72 příspěvků.
Světová organizace Inclusion International, jejímž členem je Sdružení pro pomoc
mentálně postiženým v ČR od roku 1990, zastupuje a chrání lidská práva zhruba
padesáti miliónů lidí s mentálním postižením a jejich rodin. Jako organizace rodičů dětí
s mentálním postižením, sebeobhájců a dalších sympatizujících občanů se ve více než
120 tisících národních sdružení na celém světě angažuje v boji proti diskriminaci,
zneužívání a odmítání osob s mentálním postižením. Se svými 173 členskými
organizacemi ve 109 zemích se Inclusion International řadí mezi největší nevládní
organizace v oblasti zdravotního postižení vůbec. Uprostřed týdenního jednání byli
delegáti konference pozváni do Ústavu sociální péče
v Tloskově, Doubravčanech, Soukromé speciální školy
ve Stochově, Modrém klíči v Praze a stacionáři
v Chotěšicích. Při těchto výjezdech vždy navštívili kulturní
památky
např.
hrad
Česky
Šternberk,
zámek
v Poděbradech a Konopišti a Dobříši. Po semináři
v Domově SPMP v Praze 6 Sedlci navštívili prohlídku
výstavy v Trojském zámku a shlédli ukázku sjíždění divoké
vody v Trojském kanálu handicapovanými vodáky z Rafting
clubu handicap. Součástí kulturního programu byly
i návštěvy koncertů v Praze.
Logo od Mgr. Radka Netušila

Poznámka: se souhlasem Doc. PhDr. Marie Černé, CSc., je z podrobného vyhodnocení
konference ocitován pouze výňatek (nezkrácené je celé na webu). Dodávám,
že předsedkyně SPMP ČR paní Doc. PhDr. Marie Černá, CSc. byla v roce 2000 také
oceněna prestižní cenou americké Kennedyho nadace v oblasti výchovy a vzdělávání
osob s mentálním handicapem.
JJV
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Vzpomínky paní Jany Lencové, čestné členky SPMP
Uvolněná atmosféra pražského jara 1968 vedla rodiče dětí
s mentálním postižením, aby také hledali své místo
ve společnosti. Podařilo se jim připravit ustavující konferenci
a tak 6. 9. 1969 vzniklo SPMP ČR. Byl zvolen ústřední výbor,
jehož první předsedkyní byla paní Božena Gúrtlerová, která
se také nejvíce zasloužila o vznik celé organizace. Vedle
kontrolního orgánu pak byla ustavena tzv. komise odborníků,
kteří se zavázali nově vzniklému sdružení pomáhat. Jedním
z velkých pomocníků této doby byl pan prof. MUDr. Matějček, který byl u zrodu prvních
publikací o mentálním postižení, které dlouhou dobu sdružení využívalo k osvětě.
Již v roce 1969 byly založeny organizace v Praze, Kladně, Českých Budějovicích,
Plzni a Ostravě, v roce 1971 v Ústí nad Labem a Brně, 1972 pak Olomouci, 1973
následoval Hodonín a Zlín, postupně potom i v dalších okresních městech. I přes velké
úsilí všech tehdejších funkcionářů, odborníků i rodičů se nepodařilo SPMP ČR začlenit
do Svazu invalidů, který sdružoval tělesné, zrakově, sluchově i jinak zdravotně postižené
v tehdejší Národní frontě. Přesto členská základna narůstala, až zahrnovala více jak
9 500 osob – tedy hlavně rodičů a přátel – zatím bez osob s mentálním postižením – tito
lidé byli do řad členů přijímáni až daleko později. Také se zvyšoval počet základních
i okresních organizací až téměř k 80. Tady musíme zmínit alespoň některé funkcionáře,
kteří se na zakládání podíleli: např. pan Mildner z Olomouce, Tardík z Karviné, Halm
z Brna, MUDr. Toncarová a rodina lékařů - manželé Burdovi z Č. Budějovic, paní
Kolaříková ze Svitav, paní Kovaříková z Příbrami paní Švachová z Hodonína a paní
Kotačková z Třebíče, Benedíková z Ostravy, v Praze pak paní Mgr. Juranková, MUDr.
Svobodová, Lišková a Filgasová, Hasáková, Ing. Želimír Procházka, dr. Alenka
Týmalová (mimo jiné vedla legislativní komisi, která se zasloužila o připomínkování
zákonů) a celá řada dalších. Velkou úlohu pro sdružení sehrála nejen u nás, ale
i v zahraničí paní doc. Černá, v oblasti vzdělávání pak paní doc. Švarcová.
Do devadesátých let se SPMP vedle osvětové a publikační činnosti nejvíce
zabývalo zájmovou a klubovou činnosti v základních a okresních organizacích. Po roce
1990 byla snaha o poskytování sociálních služeb novým způsobem – ne ve státních
ústavech, ale v denních či týdenních stacionářích tak, aby osoby s postižením mohly být
co nejvíce v rodinách. A tak vznikala celá řada zařízení – samozřejmě také proto, že se
změnila situace ve společnosti a byly uvolňovány investiční prostředky na jejich
budování. V Praze – Domov Dana, Sedlec, Modrý klíč, Sluneční domov, Hvozdy,
Stochov a v dalších městech republiky např. v Přerově, Novém Jičíně, Ostravě,
Šumperku a Liberci – až jich bylo více než 20. O jejich budování se nejvíce zasloužil pan
Ing. Šimek, Ing. Kain a MUDr. Kvapilík, který byl v té době předsedou SPMP ČR,
následně také Ing. Kobera a JUDr. Veselý – pracovníci sekretariátu v Karlíně. Tehdy
sekretariát vyúčtovával poskytovatelům finanční prostředky ve výši téměř 60 mil. Kč.
Ministerstvo zdravotnictví dávalo dotace na rehabilitační pomůcky, rehabilitační pobyty
lidí s postižením do 25 let s doprovodem, MPSV na pobyty pro osoby starší,
na zájmovou a klubovou činnost, hospodářskou činnost (provoz ústředí), na ediční
činnost, metodickou činnost a vzdělávání také MŠMT. Zařízení byla financována
prostřednictvím sekretariátu. Také všechny žádosti o dotace zpracovávali pracovníci
sekretariátu a garantovali správné a účelné využití. Svoji úlohu zde sehrávala i Ústřední
revizní komise, jejímž dlouholetým předsedou byl Ing. Drholec.
Byl vydáván celostátní časopis Mentální retardace, Oznamovatel, v Praze Dopisy
členům a Čtení o mentálním postižení (zasloužil se Ing. Procházka), Zpravodaj v Brně aj.
Pak také Sborníky na pomoc funkcionářům organizací (vzdělávání vedoucích
rehabilitačních pobytů, předsedů a hospodářů organizací) zásluhou JUDr. Veselého, kde
byly zveřejňovány proškolené materiály a vzory formulářů aj.
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VZPOMÍNKY NA BUDOUCNOST
a na Ing. Jiřího Slaměníka, který položil otázku:
„Co bude, až tu nebudeme?“
BUDOUCNOST byla jednou z pracovních skupin SPMP, kterou ustanovila XII.
konference v roce 2010. Kromě ní byly utvořeny ještě další pracovní skupiny. Každou
měl na starost jako asistent někdo ze zaměstnanců sekretariátu. Já jsem dostala tuto
skupinu, do které se přihlásilo nejvíce lidí například: Jirka Slaměník, Franta Halm, pan
Skokan z Olomouce, paní Hana Ryšánková, Olga Bartošová, Marie Kotačková a další.
Cílem bylo bavit se o problému "co bude, až tady nebudeme", pátrat po možných
řešeních, oslovovat ostatní členy a zaměstnance s návrhy apod. Scházeli jsme se
čtyřikrát ročně v Praze.
Za čtyři roky jsme dali dohromady dvě věci: dotazníkový průzkum pro rodiče a jiné
pečující o tom "co chtějí, aby bylo, až tady nebudou" a informátor „Budoucnost“. Práci
na dotaznících, jejich rozesílání a vyhodnocování a informátoru odvedli všichni. A bylo jí
fakt hodně. Na práci skupiny navázala konference „Budoucnost“ 9. listopadu 2012
v hotelu Olšanka. Konference byla na téma stárnutí a ubývání sil pečujících. Tam byly
prezentovány i výsledky výzkumu.
Díky této pracovní skupině se otevřely SPMP další možnosti. Pro MPSV jsme spolu
s Camille Latimier vypracovávaly dokument „Příspěvek k situaci osob pečujících“ a psaly
pro MPSV články o pečujících. Řekla bych taky, že práce skupiny a další návazné
aktivity byly součástí vlny, která přinesla první a aspoň minimální zájem politiků
a úředníků o téma pečujících osob. Pracovní skupina BUDOUCNOST v letech 2010 2014 byla dobrým příkladem aktivity členů Republikového výboru.
Barbora Uhlířová
VZPOMÍNKY NA BUDOUCNOST byly poskládány díky
archivům Barbory Uhlířové, Ivy Kostelecké, Hany Ryšánkové
a Františka Halma.
Jirka Slaměník byl předsedou skupiny, hlavním hybatelem,
mozkem, vášnivým diskutérem. Moc ráda na spolupráci s Jirkou
vzpomínám, i když nebyla vždy jednoduchá. Vždy jsme se ale
domluvili.
Barbora Uhlířová asistentka skupiny BUDOUCNOST z Brna.

Jsem vděčná tatínkovi za vše, co v oblasti mentálně postižených
vykonával. Byl velmi obětavý. Pamatuji na tvorbu a zpracovávání
průzkumových akcí, které svědomitě připravoval, hodnotil a zpracoval se svým velkým
nasazením a zapojením celé rodiny. Budu ráda, když bude někde zdokumentováno jeho
úsilí a práce ve prospěch lidí s postižením.
Ing. Iva Kostelecká (dříve Slaměníková) z Havířova.

Aktivně využíval své schopnosti v pracovní skupině BUDOUCNOST a zde jsem ho blíže
poznala. Díky své dlouholeté aktivní a tvořivé práci získal ocenění nejvyšší a to v roce
2005 cenu města Havířova - ocenění osobnosti v sociální oblasti. Patří mu naše
poděkování.
Hana Ryšánková členka skupiny BUDOUCNOST z Přerova.

Imponoval mně svou upřímností a rozhodností se kterou obhajoval své názory, Spřátelili
jsme se při společné práci na projektu BUDOUCNOST. Jsem přesvědčen, že jeho
zpracování dotazníku „Stárnutí a budoucnost“, byla nejhodnotnějším průzkumovým
dotazníkem, se kterým jsem se v té době setkal. Je smutné, že Jiřího nečekané úmrtí
(+2014) mu nedovolilo výsledky posledního průzkumu zpracovat.
František Halm člen skupiny BUDOUCNOST z Brna.
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Strategie SPMP ČR 2019 – 2022,
schválená XV. Národní konferencí SPMP ČR 25. listopadu 2018
Cíl 1: Právo na život ve svém přirozeném prostředí. Hlavním cílem je žít podle
svých představ a potřeb, být zdravý a mít možnost účastnit se smysluplné a důstojné
každodenní činnosti.
Cíl 2: Práva a podpora pečujících a lidí s potřebou podpory. Hlavním cílem je
práce s rodinou jako celkem, aby se všichni členové rodiny mohli podílet
na dlouhodobém plánování budoucnosti. Cílem je najít nejlepší řešení a cestu
k tomu, aby potomci měli kolem sebe síť milujících a podporujících lidí, a ty kdo jim
pomohou, až tady rodiče nebudou.
Cíl 3: Mít otevřenou a přístupnou společnost. Cílem je nastolovat společenskou
atmosféru tolerance a respektu k jinakosti. Práce SPMP ČR by měla vést k bourání
předsudků a k porozumění potřebám lidí s mentálním postižením a osob pečujících.
Cíl 4: Mít informované a kompetentní členy. Cílem je mít efektivní a rychlé
způsoby předávání informací a komunikace v organizaci a plodnou spolupráci
s členskou základnou.
Cíl 5: Mít silnou síť pobočných spolků. Dobrá komunikace uvnitř organizace
a mezi ústředním a předsedy, jako nezbytný „řetěz“; cílem je nabídnout jim kvalitní
informace a podporu. Zároveň je cílem přitahovat nové síly do organizace.
Cíl 6: Mít silný hlas navenek. Cílem je pokračovat v advokacii ve prospěch lidí
s mentálním postižením a osob pečujících a zároveň zlepšit image SPMP ČR
v rámci členství a veřejnosti.
Cíl 7: Mít silnou výkonnou složku. Tým zaměstnanců musí být schopen se stále
vzdělávat, orientovat se v nových trendech a možnostech pro lidi s mentálním
postižením. Práce má být pro zaměstnance atraktivní. Výkonný tým musí být
do určitě míry finanční nezávislý a být schopen navrhovat inovativní projekty
a nápady pro rozvoj organizace a kvalitní podporu členů.

Pohled do konferenčního sálu
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Národní konference SPMP ČR
VIII. Národní konference ve dnech 26. - 27.11.1994 se konala v Praze 6
na FTVS. Z celkového počtu 6.409 členů SPMP se konference zúčastnilo 165
zvolených delegátů, kteří zhodnotili dosavadní úspěchy a vytýčili hlavní směry
činnosti na léta 1994 až 1998. Usnesením byly schváleny nové stanovy, zvoleni
noví členové Ústředního výboru a předsednictva (včele s doc. Černou, která
nahradila MUDr. Kvapilíka). Zvolena byla nová Kontrolní a revizní komise
a uděleno čestné členství.
IX. Národní konference ve dnech 14. - 15.11.1998 se konala v Benešově
u Prahy. Delegáti potvrdili platnost stanov a organizačního řádu. Schválili zprávu
předsedkyně i zprávy předsedů komisí. Usnesením schválili nově zvolený
Ústřední výbor i členy komisí. Předsedkyní zůstala doc. Černá. V usnesení pak
byly i vytýčeny hlavní směry činnosti SPMP ČR na období let 1999 – 2002.
Poprvé zazněla myšlenka změny názvu „sdružení pro pomoc“ na „společnost pro
podporu“.
Mimořádná „konference“ 2001 se konala nezvyklým způsobem, který nebyl
ve stanovách. 125 „delegátů“ nezasedlo, ale hlasovalo korespondenčním
způsobem o změně stanov (a podle údajů Mgr. Wagnerové, která sekretariát
řídila, byly 104 hlasujícími stanovy schváleny 67,3% hlasů; zaregistrovány byly
s datem 18.6.2001. Bylo také rozhodnuto svolat konference po krajích.
X. Národní konference ve dnech 29.11. – 1.12.2002 se konala v Čelákovicích
u Prahy. Delegáti přijali stručný dokument o hlavních směrech na období 2003 –
2006 s konkretizací o základní orientaci ve vybraných činnostech. Novým
předsedou byl zvolen Ing. Ivo Vykydal a počet místopředsedů se zvýšil ze dvou
na čtyři. Doprovodným programem byla projekce snímků „Ze života SPMP mezi
dvěma konferencemi 1998 až 2002“ která ilustrovala zprávu o činnosti.
XI. Národní konference ve dnech 24.11. – 26.11. 2006 se konala v Třebíči
v hotelu Grand za přítomnosti politiků, které pozval předseda SPMP ČR
a poslanec Ing. Ivo Vykydal. Za Inclusion Europe vystoupila Camille Latimier.
Delegáti schválili program na období let 2007 – 2010 nazvaný „společnost pro
všechny “ s přechodem od pomoci k inkluzi. Poprvé se stali členy republikového
výboru i zástupci skupin sebeobhájců. Byli jmenováni i noví čestní členové.
Doprovodným programem byla projekce snímků „Ze života SPMP mezi dvěma
konferencemi 2002 až 2006“ která doplnila zprávu o činnosti. Druhým
doprovodným programem bylo vystoupení divadelních ochotníků z brněnského
SPMP.
XII. Národní konference ve dnech 12. až 13.11.2010 se konala v Praze
v hotelu Globus. Vytýčila hlavní směry činnosti SPMP v letech 2010 až 2014,
upravila stanovy, udělila čestné členství, zadala úkoly např. ke zřízení skupiny
pro hodnocení kvality služeb, obnovení spolkového časopisu a mnoho jiných.
XIII. Národní konference ve dnech 8.11. – 9.11.2014 se konala v Praze v sále
Úřadu Středočeského kraje. Předsedkyní byla jednomyslně zvolena Mgr. Ivana
Ambrosová místo Ing. Ivo Vykydala, který na funkci již dříve rezignoval. Byly
schváleny nové stanovy, organizační a jednací řád.
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XIV. Národní konference dne 3.6.2017 se konala v Praze, v hotelu Anděl
za přítomnosti 54 delegátů. Informovala o právě skončené mezinárodní
konferenci a schválila zprávu o činnosti. Přijala etický kodex a změnu stanov
SPMP.
XV. Národní konference ve dnech 24.11.- 25.11. 2018 se konala v Praze,
v jednacím sále Úřadu Středočeského kraje. Přítomno bylo 64 delegátů, kteří
zvolili nový Republikový výbor a přímou volbou předsedkyni Mgr. Ivanu
Ambrosovou. Schválili Zprávu o činnosti a hospodaření a Strategii SPMP na léta
2019 až 2022. Třinácti členům bylo uděleno čestné členství (celkem je 144
čestných členů).
Mezinárodní konference
Mezinárodní konference K97 ve dnech 7. - 12. 9. 1997 se konala
ve Střední policejní škole v Praze 9 za účasti 200 delegátů ze 42 zemí. Bylo
předneseno 72 příspěvků na téma „O lidských právech osob s mentálním
postižením“. Jednání se netýkalo pouze vědecké či výzkumné problematiky
v uvedené oblasti, ale zazněly zde i náměty, zkušenosti, sdělení o praktických
opatřeních, jak k plné realizaci lidských práv může přispět rodina, prostředí,
v němž člověk s mentálním postižením žije, tedy celá společnost. Konference
byla obohacena bohatým doprovodným programem pěti exkurzí do různých
zařízení s ukázkami jejich činností i dalšími ukázkami např. kulturních památek,
prohlídkou Prahy nebo sportovní ukázkou vodáků SPMP z Rafting clubu
handicap při sjíždění řeky apod. Autorem a garantem akce byla předsedkyně
SPMP doc. PhDr. Marie Černá, CSc.
Mezinárodní vzdělávací konference ve dnech 20. – 22. 6. 2002 ve se konala
v Praze za účasti 138 delegátů (z toho 17 z ČR) a přijala „Pražskou deklaraci“
kde m.j. požaduje: „Lidé s mentálním postižením a kombinovanými vadami mají
právo na rovný přístup ke vzdělávání po celý svůj život, jako ostatní lidé.“
Na konferenci přednesli za SPMP odborné příspěvky např. doc. PhDr. Marie
Černá CSc., Ing. Želimír Procházka, Mgr. Ing. Milana Remarová a další; mluvčím
konference byl Mgr. Radoslav Netušil, který se podílel i na přípravě bohatého
doprovodného programu.
Mezinárodní konference „Europe in action“ ve dnech 19. 5. – 21. 5. 2005 se
konala v Praze. Přijelo přes 300 nejvýznamnějších a nejaktivnějších odborníků
z celého světa a z České republiky. Kongres se stal výjimečnou příležitostí
podělit se o nápady a zkušenosti s rozvojem služeb na komunitním základě pro
lidi s mentálním postižením. Hlavním téma bylo ,,Cesta ke komunitním
službám", čímž jsou služby v přirozeném prostředí, aktuální nejen u nás, ale
i v Evropské unii a dalších státech.
Mezinárodní konference „Europe in action“ ve dnech 1. 6. - 3. 6. 2017 se
konala v Praze, v hotelu Anděl „O mých vztazích a přátelství“ Na konferenci
byl prostor pro diskuzi, načerpání nových informací a sdílení dobrých zkušeností,
radostí i obav spojených s vytvářením podmínek pro zdravý a plnohodnotný život
lidí s mentálním postižením. Součástí byly příspěvky lidí s mentálním postižením,
jejich rodičů i českých a mezinárodních odborníků, filmy, debaty. Konference
shromáždila více než 200 lidí z celé Evropy. Součástí konference byl i příjemný
doprovodný program.
JJV
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Doc. PhDr. Zdeněk Matějček, CSc.:
„Poznal jsem v životě mnoho rodičů postižených
dětí a naučil jsem se vážit jejich statečnosti …
kéž bychom jimi mohli posypat i tu naši
milou krásnou zemi.“

Foto JJV : „Když Hajaja dovyprávěl pohádku“ 1. cena ZUČ 1962

Slova doc. Matějčka jsou platná i pro všechny čestné členy SPMP ČR
Čestné členství udělené XV. konferencí 2018
Dana Lacinová Praha jih, Zdeňka Svobodová Hradec Králové, Jan Oršula in memoriam
Havířov, Jaromír Křenek Frýdek – Místek, Blanka Homolová Svitavy, Ing. Jitka
Soldánová Hodonín, Jana Plšková Brno, Iva Šiková Brno, Josef Boldiš Brno, Marie
Kostrbová Mladá Boleslav, Jarmila Husarová, Český Těšín, Lydie Fedorová Český
Těšín, Mgr. Ivana Ambrosová Praha.
Čestné členství udělené XIII. konferencí 2014
Günther Kuboň Frýdek-Místek,Marie Kuboňová Frýdek-Místek, Ing. Štěpán Kovář
Bruntál, Lydia Fedorová Č.Těšín, Ing. Jarmila Husarová Č.Těšín, Jana Ďurkáčková
Karviná, Zdenka Šípková Karviná, Anděla Kučerová Brno, Božena Grünwaldová Brno,
Olga Kadlecová Zlín, Hana Szobonyová Ústí n/O., Michal Švarc in memoriam Ústí n/L.,
MUDr. Jan Vrabec Karlova Studánka, Bc. Jiřina Stanislavová Mladá Boleslav, Mgr.
Bohumila Juranková Praha, JUDr. Eva Gomolová Kladno, František Chamra Kladno.
Čestné členství udělené X. konferencí 2002
Ing. Stanislav Kain CSc., Praha, Jiří Suchánek in memoriam, KV Praha, Chasová Daňka
in memoriam, Brandýs n/L., JUDr. Věra Horáková Ml. Boleslav, Ing. Zbyněk Budiš, Ústí
n/L., Milada Novotná Č. Budějovice, MUDr. Marie Toncarová in memoriam,
Č. Budějovice, Ludmila Hanková in memoriam, Liberec Ludmila Beranová, Liberec,
Hana Biehounková Náchod, František Halm Brno, Božena Grunwaldová Brno, Jarmila
Rejnová Olomouc, Zdeněk Lezskow in memoriam, Jaroslav Hlobil in memoriam,
Olomouc, Miloslav Kubiš Ostrava, Mgr. Luisa Benedíková Ostrava.
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Čestné členství udělené VIII. konferencí 1994
Božena Gürtlerová, Praha
Doc. PhDr. Zdeněk Matějček, Praha
Prof. doc. PhDr. František Kábele CSc., Praha
Doc. PhDr. Marie Černá CSc., Praha
Ing. Vladimír Broul, Liberec
MUDr. Vratislav Vrzal, CSc., Brno
Hana Svobodová, prom.ped. Skřivany
PhDr. Jan Jenší, Černovice u Tábora
František Synek, Praha
Ing. Vojtěch Tománek, Příbor
Engelbert Mildner, Olomouc
In. Viktor Staňka, Plzeň
Anna Salačová, Ústí n. Labem
Josef Jiřík, Nová Paka
ThDr. Ladislav Brabec, Praha
Milan Suchý, Brno
Augustin Drobílek, Brno
Dr. Alena Týmalová, Praha
Ing. Květoslav Kubík, Ostrava
Ing. Želimír Procházka, CSc., Praha
Zdeněk Krejbich, prom.ped. Plzeň
Ing. Miroslav Mikulík, Praha
Ing. Jaroslav Kobera, Praha

Ilustrace jsou dílem dětí s handicapem

Čestné členství udělené IX. konferencí 1998
Božena Filipová in memoriam Č. Budějovice, Ladislav Kodat Č. Budějovice, PhDr.
František Vavruška Č. Budějovice,
Karel Janota in memoriam Klatovy, Marie
Pošmourná in memoriam Plzeň, Anežka Chrpová Jablonec n/N., Vlasta Hamanová
Jablonec n/N., Dagmar Hančová, Jablonec n/N., Ing. Miroslava Kálalová Jablonec n/N.,
Vladislav Kozák Liberec, Emilie Poupová in memoriam Liberec, Soňa Reschová
Prostějov, Karel Brantl in memoriam Praha 9, Doc. PhDr. Iva Švarcová, CSc., MěV
Praha, Věra Lišková Praha 6, Daniela Pavlíčková MěV Praha, Danuše Palánová
Ústí/L., Jitřenka Opluštilová Brno, Jiří Kostka in memoriam Brno, Jarmila Svobodová
Hodonín, Libuše Balcarová Hodonín.
Čestné členství udělené XII. konferencí 2010
Ing. Chrudoš Fiala Příbram
Mgr. Jana Gürtlerová Hradec Králové
Phdr. Lenka Hankeová Ostrava
Mgr. Eva Hovorková Č. Těšín
Mgr. Gudrun Humlová Rakovník
Mgr. Luďka Jiránková Ml. Boleslav
Jitka Tesárková Brno
Vladimír Tesárek Brno
Zdeněk Kahovec MěV Praha
Milada Kejzlarová Příbram
Marie Ungrová Brno
Miroslava Menzlová Žampach
František Patka Jablonec n/N.

17

50 let SPMP ČR
na jedné lodi

Sborník50

Marie Pavelková In memoriam Hradec Králové
Marta Perglerová Stochov
Ing. Jiří Slaměník Havířov
Ing. Josef Švéda Zlín
Ladislav Svoboda Hodonín
Libuše Svobodová Hodonín
Mgr. Iva Svobodová Svitavy
Martin Trnka Třebíč
Věra Tyllerová H.Králové
Ladislav Vedral Jablonec n/N
Jaroslava Vršková Kladno
Blanka Wojnarová Karviná
Petr Kučera Brno
Karel Džupina Brno
Při
každém
Videofestivalu
bylo
doprovodným programem vytvoření
nějakého výtvarného dílka samotnými
účastníky festivalu.
V roce 2000 namalovaly děti obrázky
na desetimetrový pás papíru jako
„štafetu“ (dohromady měřila tato „videoštafeta“ 30 metrů k 30. výročí SPMP).
V roce 2002 byla dětmi vytvořena látková
mozaika hory Říp.
Při třetím bienále 2004 bylo doprovodným
programem vytvoření tří obrazů Tří věží
ve třech festivalových městech. Obrazy
vytvořily děti plastelínou na lepence pod
vedením
dobrovolnice Petry
Vitvatové
z Ráčku.
Na závěr byly obrazy předány mecenášům

Čestné členství udělené XI. konferencí 2006
Ing. Jan Žák, Praha
MUDr. Josef Kvapilík, Praha
Blanka Hasáková, Kolín
JUDr. Josef J. Veselý Praha
Jana Lencová, Praha
Ing. Soběslav Šimek, Praha
Marie Kovaříková, Příbram in memoriam
Mgr. Bohumil Šmíd, Poděbrady in memoriam
PaedDr. Blanka Dvořáková, Stochov
Doc. PhDr. Václav Prokopius, CSc., Č. Budějovice
Mgr. Věra Chodounská, Plzeň in memoriam
MUDr. Vlasta Šípková, Klatovy in memoriam
Věra Janotová, Klatovy
MUDr. Jan Všetička Jablonec n. Nisou
Anna Kotková, Hradec Králové
Ilustrace jsou dílem dětí s handicapem
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Eva Hassenöhrlová Hradec Králové, Ludmila Kolaříková Svitavy, Marie Kotačková
Třebíč, Mgr. Ludmila Švachová Hodonín, Ing. Stanislav Drholec Brno, Vlasta Musilová
Zlín Lazy, Helena Baťová Zlín in memoriam, Rudolf Tardík Havířov, Václav Benedík
Ostrava, Ilona Záděrová Brno, Helena Průšová Brno.
30 metrový pás „videoštafety“ nakreslený ve třech festivalových městech k 30 výročí SPMP.

.Jaroslav Seifert

Hora Říp
Viděl jsem hory plné ledu,
však zpívat o nich nedovedu.
Jímala závrať při pohledu
zpívat však o nich nedovedu.
Jiskřily dálky nad hlavami
jak bělomodré drahokamy.
Když ale vidím na obzoru
uprostřed kraje nízkou horu,
na nebi mráček běloskvoucí –
– přestane srdce na chvíli tlouci.

Mozaiku hory Říp jako doprovodný program při Videofestivalu v Rakovníku nalepili : Markéta Lašková
z Domova Dobré vůle v Nouzově, Jakub Krutina z SPMP v Třebíči, František Jidra z DRUK Praha, Radek
Bílý z Handicap centra Srdce v Poděbradech, Jana Dlouhá z SPMP v Mladé Boleslavi, Martina Svatopolská
z Diakonie ČCE v Litoměřicích, Ríša Krassl z ÚSP v Zavidově, Július Oláh z ÚSP v Liblíně, Milan Kuba
z ÚSP v Lochovicích.. Vzpomněli jsme tím
100. výročí narození národního umělce Jaroslava Seiferta, laureáta Nobelovy ceny za literaturu.

19

50 let SPMP ČR
na jedné lodi

Sborník50

Nadační fond SPMP ČR „Rodiče dětem“
(velký projekt s patou Achilla)
Téměř před 25 lety, přesně 15. ledna 1994 bylo na výjezdním zasedání
Ústředního (republikového) výboru SPMP ČR v Hodoníně rozhodnuto založit Nadaci
„Rodiče dětem“. Na archivní magnetofonové pásce byly uchovány hlasy pro založení
Ing. Stanislava Kaina, otce této myšlenky, MUDr. Josefa Kvapilíka, tehdejšího předsedy,
JUDr. Josefa J. Veselého, pozdějšího prvního ředitele této nadace, dr. Aleny Týmalové,
doc. Marie Černé i obavy z možných problémů od Ing. Františka Kubíka, Františka
Halma, MUDr. Vrzala a Blanky Hasákové. I když se původní poslání založené nadace
(později transformované do nadačního fondu) změnilo, byla její činnost účelná. Penězi
podpořila mnoho „velkých malých projektů“ nejen okresních organizací SPMP, ale též
jednotlivců a kolektivních členů (například sekce DOWN v Jablonci n/N., Rafting clubu
handicap, pořadatelů Konference K-97, projektů Centra Přerov, OV Ostravy, Rakovníka,
Nového Jičína, Poděbrad, stáže kolegů z Ukrajinské společnosti, pořadatelů
Videofestivalu a mnoha, mnoha dalších, které dnes již nezjistíme, protože výroční zprávy
(pokud byly zpracovány) jsou skartovány.
Finanční prostředky byly do Nadačního fondu získány členy SPMP od sponzorů
a mecenášů. Základním vkladem byl však dar SPMP, pak teprve dary získané například
Ing. Kálalovou, JUDr. Veselým, doc. Černou, dr. Týmalovou. Kmenové jmění narůstalo
úroky z vkladů sjednanými s jednou nejmenovanou vstřícnou bankou vysokými 16% (což
měsíčně činilo přírůstek až 2.500 Kč).
A zde byla ta Achillova pata. V poslání Nadačního fondu bylo v prvním
ustanovení řečeno „za pomoci peněžních výnosů z nadačních darů, věnovaných rodiči
nebo jinými osobami, zajistit poskytování příspěvků … “ Netušili jsme, že v budoucnu
úroky (tzn. peněžní výnosy) klesnou takřka na nulu. Správní rada se proto rozhodla
rozdat nadační jmění a zrušit fond; přispěl k tomu nejen nezájem členů pracovat pro
fond, ale také záminka obav z povinností, plynoucích z návrhu Nového občanského
zákoníku.

Srdce s kapkou slzy
na dlani dítěte
ochraňuje ruka rodiče.

A tak byl spoluzakladatel a první ředitel „poctěn“ být likvidátorem, což 22. srpna
2012 splnil a na památku mu zbylo jen kulaté razítko s krásným logem, které vytvořil
Mgr. Radek Netušil z Modrého klíče
… á propos, ani ten Achilles nežil věčně.
Post skriptum:
pokud se někomu zdá poslání Nadačního fondu SPMP „Rodiče dětem“ povědomé, tak to
z toho důvodu, že připomíná ustanovení §1448 a n. Nového občanského zákoníku,
zákona číslo 89/2012 Sb., o svěřenském fondu účinné od 1. ledna 2014.
Předběhli jsme zákon o dvacet let!
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Informační periodika vydávaná SPMP ČR
Získat v současné době informace o SPMP ČR je jednoduché. Na webu
spolku a také na webových stránkách pobočných spolků je jich
dostatek. Vedle toho povinné informace nalezne veřejnost
i ve spolkovém rejstříku a sbírce listin Městského soudu v Praze.
Dříve to tak jednoduché nebylo. Zdrojem informací byly
především periodické tiskoviny (vedle letáčků a brožur o činnosti
Okresních
výborů).
Neodmyslitelným
celorepublikovým
informačním pramenem byla periodika vydávaná sekretariátem
SPMP a řízená ediční komisí ÚV SPMP: časopis Mentální
retardace, občasník
Oznamovatel a informační Sborník.
Na místní úrovni vydávaly Okresní
výbory
své zpravodaje: Naše duha, Ostravský zvon,
Východočeský zpravodaj, Beskydské echo a Střípky
v Ml .Boleslavi. Stále vycházejí výborné „Zpravodaje“
v Brně, „Dopisy členům“ v Praze a „Občasníky“
v Hodoníně.
Časopis Mentální retardace nahradil dříve vydávané
„Informace SPMP“, a proto měl první výtisk číslo
30/1995 (poslední dvojčíslo 49-50/2007). Celých
třináct let byla šéfredaktorkou doc. PhDr. Iva
Švarcová, CSc., která tu práci
vykonávala
s nadšením
a zdarma.
Zrušení časopisu se jí
dotklo,
i
když
měla
potíže
s nedostatkem přispěvatelů a dlouhými dodacími
lhůtami tiskárny i s distribucí (poštovné se zdražilo
a tak se některé časopisy nedostaly ke čtenářům
včas). Dodnes však archivní výtisky dobře mapují
historii SPMP až do roku 2007. Časopis v dalších letech
chyběl, a proto byl na XII. Národní konferenci vytýčen
v hlavních směrech činnosti na roky 2010 až 2014 úkol
„obnovení periodika SPMP“. K tomu nedošlo.
Oznamovatel, občasník tištěný na kopírce, sděloval
aktuální informace v období mezi dvěma čísly časopisu.
Byl však také zrušen a o mnoho let později částečně
nahrazen webovými stránkami.
Sborníky informovaly o nových právních normách, vzorech tiskopisů a obsahovaly
i návody jak zpracovávat výroční a podobné zprávy, či jak účtovat dotace apod.
Vydávány byly jen pro Okresní výbory, někdy i dvakrát ročně, a obsahovaly i závěry
ze školení předsedů a hospodářů OV SPMP. Bohužel, také skončily.
Požadavek obnovit vydávání periodik zazněl při setkání předsedů pobočných spolků
21. dubna 2018 na Vyšehradě. Proto XV. konference předpokládá v návrhu strategie
2019 - 2022: „vydávat pravidelně časopis pro členy (formát: online + pdf)“.
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Motto:
„Nestačí znát, je nutné poznané užít, nestačí chtít, je nutné chtěné
uskutečnit“
Johan Wolfgang Goethe.
Instruktážní a metodická činnost.
SPMP ČR za pomoci dotací zorganizovalo v uplynulém období centrálně řízená školení
dobrovolných funkcionářů. Například v roce 1993 v Praze a Ostravě a pro nové
dobrovolníky v Zahrádkách a zahájilo cyklus kurzů vedoucích rehabilitačních pobytů.
V osmi základních a zdokonalovacích kurzech pro vedoucí pobytů se vyškolilo 191
hlavních vedoucích a 35 instruktorů handicapované mládeže i z jiných občanských
sdružení (a k tomu byl vydán metodický Sborník99). Ve dvou celoročních kurzech
„bocmanů“ tj. zástupců vedoucích vodáckých oddílů se proškolilo čtyřicet osob z řad
handicapované mládeže.
Počínaje rokem 1993 zahájilo
SPMP ČR systém pravidelného
školení hospodářů okresních
organizací
ve
vedení
jednoduchého
účetnictví,
vyúčtování projektů, darování
a sponzorování, danění apod. Ze
závěrů těchto školení byl vždy
vydáván
Sborník
informací
s ujednocenými pokyny a vzory
dokumentů. V jednom případě
byl vydán i jednotný peněžní
deník podle vzoru MěV SPMP
v Brně. Osvědčila se i společná
proškolení hospodářů a revizorů
s následnou revizí účetnictví
ve spolupráci s Ústřední kontrolní
a revizní komisí v Poděbradech.

Vstupní testy

V roce 1995 byla zahájena realizace projektu centrálního školení osobních asistentů,
pro který byla získána akreditace Ministerstva školství (viz dále). V letech 1992 a 1993
se uskutečnil za pomoci Psychopedické společnosti a JDC úspěšný putovní seminář
po zařízeních SPMP ČR.
Obdobně bylo uskutečněno i zatím
poslední školení vedoucích rehabilitačních
pobytů v Janských lázních v roce 2016.
Dodejme, že školení ředitelů bývalých
zařízení SPMP ČR (dnes samostatných
obecně
prospěšných
společností
a zapsaných
ústavů)
pokračuje
v současnosti formou odborných seminářů
při poradách, organizovaných předsedkyní
SPMP; jen místo Sborníků jsou vydávána
stručnější skripta.
Sala terrena v Poděbradech – základní školení

Použity výňatky z článku JJV v časopise Mentální retardace č.35/1998
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Kurzy osobních asistentů SPMP ČR
Projekt SPMP ČR „Vzdělávání osobních asistentů“ s akreditací Ministerstva školství z let
1994 a 1998, byl náročnější na znalosti účastníků, než pozdější požadavek Zákona
o sociálních službách z roku 2006. Navíc bylo vzdělávání otevřeno i pro rodiče dětí
s mentálním postižením. Počítalo se také s pravidelným doškolováním účastníků.
Školení bylo hrazeno z dotačních prostředků SPMP ČR a příspěvků účastníků.

Vlastní realizace projektu pod vedením PhDr. Jana Jenšího se uskutečnila v objektu
ÚSP Černovice (dnes Domova Kopretina), kde byly v krásném přírodním prostředí
optimální podmínky pro výuku i pro navazování vzájemných kontaktů mezi posluchači
i jednotlivými přednášejícími, špičkovými odborníky z oblasti péče o mentálně postižené
- jmenujme alespoň Doc. PhDr. Marii Černou CSc., Doc. PhDr. M. Hladílka, CSc., Doc.
PhDr. V.Prokopiuse CSc., a další. Vzhledem k nedostatku moderní a cílové literatury
byly pro jednotlivé učební otázky zpracována skripta. V každém ročníku bylo včetně
povinné praxe odučeno 260 výukových hodin (zákon později stanovil povinnost jen 150
hodin).
Předběhli jsme Zákon o sociálních službách o dvanáct let!
Účastníků bylo v každém ze dvou celoročních kurzů (o dvou semestrech) okolo 80 a tak
během platnosti akreditace bylo vzděláno cca 160 budoucích asistentů. Po závěrečném
přezkoušení před zkušební komisí získali doklad o kvalifikaci. Bohužel, akreditace
skončila, ve vzdělávání se nepokračovalo. Dokumentace byla skartována. Autorka
tohoto skvělého projektu, paní Doc. PhDr. Iva Švarcová, CSc., nám k tomu dnes již nic
nepoví.
Projekt rekvalifikačního studia, schválený MŠMT obsahoval 260 výukových hodin ve dvou semestrech a byl
zakončen závěrečnou zkouškou a vydáním „Osvědčení o absolvování studia“.
Studijní předměty
I.sem. II.sem. Celkem
Pedagogika
20
20
40
Psychologie
20
20
40
Sociologie rodiny
10
0
10
Základy komunikace
15
0
15
Sociální patologie
0
10
10
Psychoterapie
15
10
25
Péče o zdravý způsob života
15
10
25
Sociální pedagogika
20
0
20
Rehabilitace tělesně postižených
0
15
15
Psychopedická rehabilitace
0
15
15
Sexuologie
0
10
10
Etické problémy postižených
5
0
5
Právní problémy postižených
0
10
10
Praxe asistenta
10
10
20
Úhrnem hodin
130
130
260
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„Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat.“
Jan Amos Komenský
Večerní školy
a vzdělávání v SPMP ČR
Pro Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR
(dále jen „SPMP“) bylo velmi důležité být ve všech svých
dějinných etapách výrazným zastáncem a propagátorem celoživotního vzdělávání
lidí s mentálním postižením. Tento trend prosazovalo již v době, kdy běžná
společnost zbavovala osoby s mentálním postižením povinnosti se vzdělávat.
Členové SPMP stáli společně s Psychopedickou
společností
a
s Katedrou
speciální pedagogiky Pedagogické fakulty
Univerzity Karlovy u zrodu Večerních škol,
kde si doplňovali své vzdělání i právě tito
dospělí lidé s mentálním postižením. Školy
byly většinou zřizovány právě neziskovými
organizacemi a občanskými sdruženími.
SPMP tento způsob vzdělávání realizovalo
např. v letech 2005 a 2006 ve svých
lokálních organizacích a to až ve dvanácti
regionech. Strategie a priority byly
nasměrovány
vždy
k progresivnímu
vzdělávání a k jeho novým formám. Večerní školy v této době byly financovány
ze zdrojů SPMP, které je získávalo zejména z dotačních titulů od ministerstev
případně obcí nebo i z vlastních zdrojů organizace. U jejich vzniku stály významné
členky SPMP např. Doc. PhDr. Iva Švarcová, CSc. nebo dlouholetá předsedkyně
organizace Doc. PhDr. Marie Černá,
CSc. Vzdělávací obsahy vycházely
ze
zájmu
frekventantů
a
jejich
předchozího
dosaženého
vzdělání.
Pracovalo se vždy s velmi různorodou
skupinou, podle toho byly voleny
speciální pomůcky a formy práce.
Vyučovali často speciální pedagogové,
kteří
nebyli
svázáni
osnovami
a mohli
lépe
individualizovat
a přizpůsobit výuku frekventantům, takže i díky svému
nasazení, zápalu a inovativním metodám práce,
dosahovali v některých případech nadstandardních
výsledků, které bohužel nebyly náležitě oceněny.
O nebývalých pokrocích při výuce či nových postupech
a metodách se ostatní dozvídali např. formou článků nebo
vzájemnou interakcí s ostatními Večerními školami.
Častým jevem byla i motivovanost těchto pedagogů
a snaha se dále vzdělávat.
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Během let prošlo vzdělávání lidí
s postižením různými stupni a fázemi
integrace a nyní byly zákonem vytvořeny
podmínky pro inkluzivní vzdělávání.
SPMP usiluje opět o to, aby bylo
vlajkovou lodí v těchto snahách, i když
jako vždy se názory členů na tento
systém vzdělávání liší. Důležité je, aby
SPMP mapovalo i nadále zkušenosti
s reálným uskutečňováním systému
inkluze, upozorňovalo na jeho konkrétní
výhody, úskalí či důsledky pro lidi
s postižením a jejich rodiny, bořilo mýty
veřejnosti a zároveň vysvětlovalo nesporný přínos zákona, který ukotvil první krok
k tomu, aby se člověk s postižením mohl vzdělávat a žít ve svém přirozeném
prostředí.
Nikdo nepochybuje o tom, že vzdělávání
obohacuje život každého jedince, natož
člověka, který má zhoršené mentální, často
i vyjadřovací schopnosti, má méně běžných
sociálních vazeb a kontaktů, vnímání
přirozených podnětů je pro něj mnohem
složitější. Toto si uvědomují v průběhu let jak
odborníci, tak rodiče a v neposlední řadě
i samotní lidé s postižením. Proto organizace
cíleně vyhledává vzdělávací aktivity různých
forem, které by přispěly k všestrannému
rozvoji člověka s postižením i jejich rodin
v každé etapě jejich života. Silnou stránkou
SPMP je dlouholetá praktická činnost
organizací v jednotlivých regionech s poměrně velkou členskou základnou, kterou
tvoří lidé s mentálním postižením. Dlouholetou mravenčí prací při vymýšlení
a realizaci činností a aktivit, které by byly přínosem pro výše uvedenou cílovou
skupinu si dobrovolníci i odborníci v těchto organizacích ověřují co funguje, jaké
formy práce jsou účelné a tou nejcennější zpětnou vazbou je jim právě zaujetí
a zájem lidí s mentálním postižením.
Mgr. Ivana Ambrosová, ředitelka Domova Sedlec SPMP o.p.s.
Ilustrační fotografie jsou z Mladé Boleslavi (Odpolední škola), z Brna (Večerní škola práce),
z Rakovníka (Odpolední pracovní výchova) a Prahy (Večerní škola vaření).

Post skriptum

„Základním krédem, z něhož většina Večerních škol vychází je: všechno, čemu se
člověk naučí, obohatí jeho život“ Doc. PhDr. Iva Švarcová, CSc.
„Nemůžeme všechny děti všemu naučit, ale můžeme všechny děti udělat
šťastnými“ Doc. PhDr. Zdeněk Matějček, CSc.
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Kurzy vedoucích rehabilitačních pobytů

V osmi
základních
a
zdokonalovacích
kurzech
pro
vedoucí
rehabilitačních táborů se vyškolilo
191 hlavních vedoucích a 35
instruktorů
handicapované
mládeže nejen z SPMP ČR ale
i z dalších
22
občanských
sdružení (a vydán metodický
Sborník99). Ve dvou celoročních
kurzech „bocmanů“ tj. zástupců
vedoucích
vodáckých
oddílů
se proškolilo 40 osob z řad handicapované mládeže.

Zachraňování tonoucího

Hipoterapie

Canisterapie
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Učební
otázky:
Vstupní
testy.
Práva
a povinnosti vedoucího rehabilitačního pobytu.
Základní
právní
předpisy.
Bezpečnostní
předpisy.
Zdravotnické
zabezpečení
rehabilitačního pobytu. Postavení dobrovolníků
při rehabilitačním pobytu. Ekonomika pobytu
a rozpočet. Vyúčtování dotace a sponzoringu.
Organizační příprava rehabilitačního pobytu.
Pojištění. Psychologie osobnosti vedoucího
a klienta. Sport a rekreační aktivity zdravotně
postižených. Plavání a vodní sporty. Zvláštnosti
zimních pobytů. Canisterapie, hipoterapie,
balterapie, ergoterapie, arteterapie. Relaxace:
jóga, tibetské misky. Přezkoušení a vydání
osvědčení.
Základy
jógy
První pomoc

S pádlem a s úsměvem
i při keramice

Účastníci
zimního zdokonalovacího kurzu
ve Frenštátu p/R. 1997 (nahoře)
a posledního kurzu v Janských
lázních 2016 (vpravo)
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Výcvik sportovních instruktorů SPMP ČR
a kurz bocmanů
Výcvik mladých sportovních instruktorů byl zaměřen
především na budoucí vedoucí oddílů rehabilitačních
pobytů dětí s handicapem a pomocníků bocmanů.
Prováděl se zejména při sportovních soustředěních spolku
HANDICAP LYCEUM Praha.
První se uskutečnilo v srpnu
1995 na krásném ostrově
KRAKEN u Píšťan, kde nám
svoji potápěčskou základnu
půjčili kamarádi ze spolku
AQUA SPORT Litoměřice.
Během
soustředění
byl
procvičen rafting na klidné
vodě Žernoseckého jezera
i na kanále s divokou vodou
v Roudnici nad Labem, také
jízda na vodních lyžích, základy potápění, pěší turistika do okolí, výstup na vrch
Radobýl, tábornické hry a sport. Nechyběly ranní rozcvičky ani táborový oheň.
Druhé soustředění pak bylo v červenci roku 1996
v loděnici Univerzity Karlovy u jezera
v Poděbradech. Byla proškolena bezpečnostní
pravidla, zdravověda, zvláštnosti potřeb osob
s mentálním
postižením
a
pochopitelně
tábornické disciplíny a také hra na vodě, kterou
připravila Bára Červená, vedoucí RAFTING
CLUBU HANDICAP, kolektivního člena SPMP.
Závěrečný výcvik byl uskutečněn v září 1996
ve Vysokých Tatrách. Základnu jsme měli
v Tatranské Lomnici. Vystoupali jsme na krásná místa na horách, poznali přírodu
a navštívili i symbolický cintorín. Zlatým hřebem byl sjezd „a „zamykání“ ledového
Dunajce na raftech a pltích. Zde s námi už byly i „děti“ s handicapem a tak se vlastně
jednalo o první praktické procvičení získaných znalostí.
Instruktoři pak pomáhali jak v kurzu bocmanů,
tak při rehabilitačních pobytech SPMP,
pořádaných pobočnými spolky z Brna
(u Sykovce), Prahy (u Vltavy a Labe)
i Rakovníka (u Berounky, Ohře a Sázavy).
Jednou dokonce asistovali na Krétě
potápěčům – vozíčkářům z klubu AQUA
PROSAZ, vedeném Ing. Ivetou Peškovou,
držitelkou Ceny Olgy Havlové 1997. Někteří
instruktoři
také
trénovali
skupinu
handicapovaných Angličanů z Camphill
Communities; ti v červnu 1998 pod vedením doc. PhDr. Jana Šišky Ph.D. z Univerzity
Karlovy splouvali přehradu v Želivu (a pak byli na břehu pohoštěni českým pivem
a ugrilovanými kuřaty). Dva instruktoři složili zkoušky vodních záchranářů Českého
Červeného kříže a pracovali o prázdninách na Slapské přehradě.

Mgr. Eva Buchtelová, dříve „Evička - kapitánka bocmanů“
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SLIBUJI:
budu milovat řeku a přírodu kolem ní … budu dobrým
kamarádem s pádlem i bez něho, obětavým pro druhé
…
… BUDU DOBRÝM BOCMANEM SVÉ POSÁDKY.
Pod historickým praporem Spolku Vltavan v Praze tak
slibovali 13. ledna 2001 ve vorařském museu Na Výtoni
vodáci z organizací SPMP v Praze, Domova SPMP
Sedlec, Domova Ráček i Handicap centra Poděbrady a dalších. Tím byl zahájen
dvouletý kurz bocmanů (zástupců vedoucích oddílů handicapovaných vodáků), který
skončil přezkoušením a pak 8. listopadu 2003 „promocí“ a získáním „patentu“
při Námořnickém bále na Wilsonově nádraží.
Bocmani
při oslavách
135. výročí
založení
spolku
VLTAVAN

Díky České radě humanitárních organizací, v čele s prezidentem
Ing. Pavlem Duškem, která projekt podpořila grantem a díky
sponzorům, byl uskutečněn kurz, který u nás (a možná ani v zahraničí) nemá obdoby.
Cílem nebyly schůzky na učebně, ale praktický výcvik mladých sportovců. Během
jednoho roku se tak vyškolilo čtyřicet zástupců vedoucích vodáckých oddílů z řad
mládeže s mentálním postižením.
Dokázali to. Bylo to tak:
po zveřejnění přihlášky
v časopise
Mentální
retardace se přihlásili
zájemci, kteří se po celý
rok (každý měsíc měli
trénink,
nazývaný
„plavba“)
připravovali
k závěrečným zkouškám
a
získání
„patentu“
bocmana. Naučili se
pádlovat a převracet
člun, plavat pod vodou
nejprve v bazénu, pak
na
klidné
řece,
zachraňovat tonoucího, poznávat hvězdy, manipulovat s vysílačkou, číst mapu, poznávat
a chránit přírodu okolo řeky, poznávat historii řeky Vltavy, ale i rozdělávat oheň, mít
noční hlídku atd. To vše si pak na vodáckém táboře vyzkoušeli v praxi. Svoje znalosti
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předvedli účastníkům školení vedoucích pobytů SPMP v Březejci a také na Sázavě před
kamerami České televize do pořadu „Klíč“. Pečlivě si celý rok v „Palubním deníku“ vedli
přehled o splnění úkolů, o účasti na plavbách a lovu bobříků. Na závěr museli zpracovat
ke zkouškám i „diplomovou“ práci.
Promoce
na závěr
kurzu
bocmanů:
nástup
praporů
Vltavana
v sále
Wilsonova
nádraží

Promoce a převzetí „patentů“, odznaků a bocmanských píšťalek se uskutečnilo
pod staletými prapory spolku Vltavana, se kterým jsme spolupracovali. Byl to úvod
„Námořnického bálu“ a byl fascinující jak pro bocmany, tak pro jejich rodiče. Na promoci
přijelo přes 200 kamarádů z Moravy a Středních Čech. Dodnes na to všichni vzpomínají
a mnozí mají stále doma na památku své deníky.

Autory
projektu
byli
AlBert
a Ilonka
Hrušková

Plavba Šumavou po Vltavě z Pěkné do Nové Pece
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AHOJ!
Je to neuvěřitelné, ale bude tomu dvacet pět let, co do sekretariátu SPMP
v Karlíně přišla Bára s Klárou, a začaly mne přesvědčovat, že rafting je úžasný sport
pro handicapované. Jako nový ekonom Sdružení pro pomoc mentálně postiženým jsem
neměl moc času na povídání o tom, jak posadíme handicapovaná děcka na gumové
čluny a pustíme je dolů po proudu divoké řeky nebo kanálu. To mne nenadchlo. Tak
jsem ty holky bláznivé vypoklonkoval. Ony se nedaly a za týden tam byly zas. Mezi tím
jsem o této návštěvě promluvil s předsedou MUDr. Kvapilíkem a on řekl „proč by ne?“.
Protože jsem za mlada také držel pádlo v ruce a vedl vodácké tábory, řekl jsem
děvčatům že „tedy ano“. Tak to nějak začalo.
A tak vznikl RAFTING CLUB
HANDICAP (RCH), který se stal
kolektivním členem SPMP. Od té
doby bylo díky sponzorům,
nadacím
a
České
radě
humanitárních
organizací
nakoupeno do organizací SPMP
přes 33 člunů! Dnes mají rafty
v
Handicap
centru
Srdce
v Poděbradech, Domově Ráček
v Rakovníku, Domově SPMP
Sedlec v Praze 6, v SPMP Brno
a kolektivní členové SPMP
HANDICAP LYCEUM Praha,
a zmíněný
RCH.
Některé
organizace se ke sportovní
Soulodí pod skalami Orlíku
činnosti připojovaly.
Například ÚSP Lochovice, Zavidov, Žampach, Zlín a další. Ale vraťme se
na začátek. Když tedy RAFTING CLUB HANDICAP začal trénovat prvních asi čtyřicet
zájemců v krytém bazénu v Suchdole, bylo jasné, že tento, pro SPMP nový druh
sportovní rehabilitace, bude mít úspěch. Měl a má.
Vývoj raftingu se pak ubíral
dvojím směrem: jednak šlo o sportovní
přebory - raftové závody na divoké vodě
nazvané „PARMA“ a jednak o vodáckou
turistiku, při které se sjížděly řeky včetně
jezů a tábořilo se, někdy i u klidné vody
jezer, rybníků či moří. V obou případech
však
předcházely nácviky situací
v bazénu, výuka pádlování, záchrany
tonoucího apod. a neodmyslitelná
součinnost s Vodní záchrannou službou.
PARMA
ukázka
při
Mezinárodní
konferenci SPMP „K-97“ (snímek vpravo)

Od té doby, co jsme poprvé spustili čluny na vodu, jsme sjeli nejkrásnější úseky
řek Vltavy (i Čertovku), Labe, Ohře, Cidliny, Sázavy, Berounky a Teplé, ale také
ledového tatranského Dunajce. Z táborů, ležících u klidné vody jezer a rybníků jmenujme
alespoň Běstvinu u Seče, Píšťany u Litoměřic, jezera z bývalých ramen Labe
u Poděbrad, Křišťanovické jezero na Šumavě a nakonec jsme jezdili a potápěli se
i u moře na ostrovech Kréta a Rab. Byla uskutečněna řada víkendových akcí (například
„Májový sjezd Sázavy“ 1995, „Zamykání Labe“ 1995, „Odemykání Čertovky“ 1997,
„Vítání jara v Srdci“ 1999, „Camphill Communities in Želiv“ 1998, nebo „Májový sjezd
Vltavy po pražskými mosty“ 2001 a „Čtyři plavby Kryštofa Kolumba 2004 až 2007“
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včetně noční plavby aj. Integrovaných vodáckých táborů bylo připraveno více než
dvacet! Organizační a technická příprava tábora a kvalitního rehabilitačního programu je
značně náročná a trvá skoro celý rok. Na závěr jsou do příprav zapojováni i budoucí
účastníci tábora.
Sportovně rehabilitační program táborů je maximálně týdenní a zaplňuje den od
budíčku do večerky. Zájem o tyto tábory je značný jak ze strany handicapovaných
vodáků, tak vedoucích, asistentů a
doprovodů. Každý z táborů měl svůj
název (například „Zlatí úhoři“ na
Berounce 2000 a 2001, „Zlatá stezka“
na Šumavě 1998, „Muška zlatá“ ve
Svatošských skalách 1997, apod.)
a svůj pokřik. Oddíly nesou dodnes
jména jako „Sumečci“ z Poděbrad,
„Ráčci“ z Rakovníka, „Hastrmánci“ ze
Sedlce a „Krokodýlci“ z Brna.
Trénink v bazénu

Nikdy nechyběla státní vlajka a oddílové vlajky, táborový oheň, noční hlídky a jiné
tábornické úkony. Vždy byla přítomna video kamera a jednou přijela natáčet i Česká
televize. Některé filmy soutěžily ve Videofestivalu a dodnes mají úspěch při půjčování
zájemcům.
Akce „Májový sjezd Vltavy pod pražskými mosty“ 76 vodáků+1 pes, 13 člunů+1 záchranářský

Z akce
„Odemykání
Sázavy“

Co říci závěrem? Bez nadšených dobrovolníků, kteří stáli
u začátku, by se takového rozvoje raftingu nedosáhlo.
Jmenujme alespoň některé z nich: vedoucí RCH Bára
Červená a Klára Říhová, rehabilitační pracovnice Mgr.
Ivana Ambrosová, kapitánka bocmanů a členka VZS ČČK
Evička Veselá, šéfbocman Michal Šmíd s Markem,
záchranář ČČK Pepa Veselý a parta vodních záchranářů
z VZS „Bezpečná voda“: Skála, Třešňák a Engel. Zásluhu na rozvoji mají ředitelé
zařízení SPMP, zejména Ilonka Hrušková, Mgr. Bohumil Šmíd a další, na které si tímto
článkem vzpomněl AlBert.
JJV
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Rehabilitační pobyty či tábory
jsou
jedním
z projektů,
který
realizovaly a realizují téměř všechny
pobočné spolky SPMP s rozmanitou
podobou rehabilitačních programů
od téměř trampských táborů až
po pobyty lázeňské či zahraniční,
tedy od táboráků až po vířivky
a vyhřívané
bazény.
Přibývá
cyklistických a vodáckých akcí,
lyžařských táborů apod. Prospívá
tomu i dotační podpora státu, i když
je stále nižší a nižší (například
v devadesátých letech dostávalo SPMP ČR k rozdělení (cestou sekretariátu) okolo
sedmi miliónů korun a v současné době to jsou statisíce. Stále více pobytů je proto
nedotovaných. Dříve pro členy sdružení, jejichž organizace nebyla schopna pobyt
uskutečnit, organizovali a vedli pobyty přímo pracovníci sekretariátu v Karlíně
(známé byly pobyty v Karlově Studánce, Běstvině, Beskydech, Jižních Čechách,
Tatrách i v Chorvatsku a dlouhodobě ve Štúrovu).
K získání dotací bylo vždy nutno
splnit mnoho podmínek. Paní Jana
Lencová
(dříve
pracovnice
sekretariátu)
k tomu
vysvětluje:
„K žádosti musel být přiložen tak
zvaný rámcový program, co bude
do pobytů zařazeno podepsaný
garantujícím lékařem. Ministerstvo
vyžadovalo, aby byl program zaměřen
nejen na pohybové aktivity, ale také
na rozvoj jemné motoriky, vědomostní
a řečové schopnosti. Se sestavením
takového rámcového programu nám
velmi pomohla paní doc. Marie Černá.
Tento program si potom každá pořádající organizace SPMP rozpracovala a přizpůsobila
jednak podle období, kdy se pobyt konal, ale také podle prostředí a konkretizovala
i podle aktuálního počasí a doporučení schvalujícího lékaře, který dodržení garantoval.
Dbalo se, aby vše probíhalo v souladu s metodikou Ministerstva zdravotnictví, a to nejen
s ohledem na stupeň postižení, zdravotní stav a také, zda to byl pobyt jen s postiženými
osobami, nebo také s jejich rodiči. A tak v programu byla zařazena ranní rozcvička
se zaměřením na krční páteř, horní a dolní končetiny, potom relaxační cvičení, pohybové
a míčové hry, výuka plavání, v zimě pak lyžování či sáňkování a vycházky do přírody
k poznávání okolí místa, kde se pobyt uskutečňoval. V programu bylo i správné
stolování, často i beseda s lékařem ke zdravé výživě, vzájemná tolerance v chování
navzájem i chování v lese (v přírodě) i ve společnosti (k ostatním hostům a personálu
zařízení). Pro rozvoj jemné motoriky pak malování, kreslení, skládání papíru, navlékání
korálků apod. Pokud to možnost dovolovala, byla zařazena i hipoterapie či canisterapie
a oblíbené plavby na člunech.
V rámci různých aktivit - jako hledání pokladu - byly zařazeny i vědomostní kvízy,
zpívání. Po večeři pak bylo setkání, kde si účastníci o tom, co přes den zažili - buď sami,
nebo s pomocí rodičů vyprávěli. K výměně zkušeností rodičů byly organizovány různé
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besedy. Stále si proto myslím, že tyto rehabilitační pobyty měly nesporný vliv na celkový
rozvoj osob s handicapem a pro rodiče setkávání s ostatními rodiči posílilo vědomí,
že na svoji životní situaci nejsou sami.
Samozřejmě pro nás bylo nutné také
kontrolovat nejen vyúčtování, správné
zařazení
osob
mezi
dotované
a nedotované, ale podívat se, jakou úroveň
takový pobyt má. Zde vedle pracovníků
sekretariátu, také sehrála svoji úlohu
Komise pro volný čas a rehabilitaci
při Republikovém výboru SPMP ČR, jejichž
členové ke kontrole vyjížděli ve svém
volném čase na jednotlivé, vytypované
pobyty. V době největší podpory SPMP ČR
jsme organizovali v jednom roce více než
200 rehabilitačních pobytů v okresních organizacích a protože počet dotovaných dnů
mohl být až 21 v roce. Počet dotovaných osob dosáhl téměř 3.000 a k tomu ještě více
než 2.000 osob nedotovaných, to znamená těch, kteří nečerpali na pobyty ze státních
prostředků a ve vyúčtování byli vykazováni zvlášť.“

Místa
pobytů
vybírali
funkcionáři
pobočných spolků podle připravovaných
rehabilitačních programů, zpravidla u vody,
ale i na horách a také u moře. Na oblíbená
místa se rádi vraceli, ale evergreenem
SPMP ČR, který nelze nepřipomenout je
30 let pobytů na Slovensku v termálním
koupališti Vadaš - Štúrovo. Paní Mgr.
Juranková vzpomíná: „Od roku 1988 vždy
na přelomu dubna a května se setkávají
naši členové z různých koutů republiky
a otevírají letní sezónu v termálním
koupališti Vadaš ve Štúrovu. Zprvu byly
organizátory spolky Ostrava a Praha, pak zůstala jen Praha. Začátkem
devadesátých let se zúčastnili i zástupci spřátelené slovenské organizace ZPMP SR.
Náplní je nejen sportování ve vodě i na suchu, pozornost se věnuje i výtvarné
činnosti, hrám a výletům. V závěru každého pobytu si účastníci při loučení slibují,
že se v příštím roce
opět v hojném počtu
sejdou.
Organizátory
byli pan Rudolf Tardík
z Havířova a z Prahy
Ing. Jaroslav Kobera,
pan Zdeněk Kahovec,
manželé Suchánkovi,
dr. Alenka Týmalová
a další“.
Výroční zpráva SPMP ČR za rok 2017 k pobytům uvádí: “Uspořádali jsme (čti
„pobočné spolky uspořádaly“) 54 rehabilitačních pobytů pro lidi s mentálním
a kombinovaným postižením, případně i jejich rodinné příslušníky, kterých se zúčastnilo
přes 1300 účastníků. Dále 30 docházkových akcí a 41 nejrůznějších kroužků v rámci
Psychomotorické rehabilitace, pro více než 2600 účastníků. Pobyty, akce a kroužky
byly podpořeny Ministerstvem zdravotnictví ČR ve výši 1 500 000 Kč.“
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Moraváci v Crikvenici
Na Ruzyňské letiště v Praze se sjeli Moravané
z Hodonína, Brna, Kyjova, Střelic, Třebíče, Otrokovic, Zlína,
Prostějova a Svitav a v termínu od 27. června do
11. července reprezentovali naše Sdružení pro pomoc
mentálně postiženým v síle 132 dětí a mladých lidí
s mentálním postižením, 22 vedoucích, asistentky, dvou
zdravotních sester, lékařky a vedoucí prvního turnusu
psychorehabilitačního pobytu, dotovaného Všeobecnou
zdravotní pojišťovnou. Pro úplnost je třeba říci, že celkem
bylo letos takových turnusů v sanatoriu Thalasssotherapia
v Cierkevici (v Chorvatsku) pět, za účasti ostatních organizací
SPMP z celé republiky.
A jak jinak, hlavní náplní bylo koupání v moři, otužování, slunění, hry
ve vodě. Volný čas vyplňovaly procházky do města, spojené s prohlídkou
zajímavostí, například akvária. Oblíbené bylo 'posezení při kytaře či harmonice,
večerní diskotéky a jízda vláčkem okolo města. Rovněž výlety lodí do Jadranova
a Šila, měly kouzlo pravé námořní vyjížďky. Ke splnění účelu – tedy odpočinku
a rehabilitaci přispělo i ranní cvičení pod vedením místních fyzioterapeutů
a dodržování denního režimu včetně poledního klidu.
Celý první turnus organizačně zajišťoval okresní výbor SPMP v Hodoníně a
dovolte, abych já, která jsem se nakonec ze zdravotních důvodů nemohla pobytu
zúčastnit, poděkovala za
krásných 14 dní v první řadě
VZP a zejména PaedDr.
Blance Dvořákové z Unhoště
za záštitu nad všemi turnusy
SPMP a veškerá jednání
mezi VZP a jednotlivými OV
SPMP. A také Ing. Jitce
Soldánové,
která
mne
výtečně zastoupila ve funkci
vedoucí prvního turnusu.
Mgr. Ludmila Švachová
Zpracováno podle článku předsedkyně OV SPMP v Hodoníně (Mentální retardace č.
44/2003). Turnusy pokračovaly i v dalších letech až do vystoupení tehdejšího ministra
zdravotnictví MUDr. Davida Ratha v poslanecké sněmovně 22.11.2005, který je
označil za plýtvání penězi VZP. Řekl doslova (viz tisk 976): „A ještě vám řeknu …máme
tady další výlety. Sdružení pro pomoc mentálně postiženým. Mentálně postižené děti
vyvážíme opět do Chorvatska za 21 milionů … Ale opět, kdo pracuje s mentálně
postiženými, vám potvrdí, že pro tyto lidi změna jejich obvyklého prostředí pro drtivou
většinu z nich je vnímána velmi negativně, velmi negativně. Čili pomáháme tady, nebo
škodíme? Ví to vůbec někdo? Zajímalo to někoho, jestli zde pomáháme nebo škodíme?“
Úsměvné je, že mezi poslanci seděl mlčky tehdejší předseda SPMP ČR.
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Divadelní festivaly v SPMP ČR mají kořeny u ZPMP SR.
Mladoboleslavští viděli v Pezinku „PEJAVO“ a uspořádali festival „Slunce svítí
všem“. Ten se zalíbil přerovským a uspořádali „Divadelní Přerov“. Pozvali
rakovnické přátele a narodil se „D*Ráček“. Bohužel, až na Slunce, ostatní festivaly
již skončily.
Co bylo PEJAVO?
Místopredsednička Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym
postihnutím v SR paní Mgr. Ľubica Vyberalová z Pezinku v e-mailu
napísala
„Som milo prekvapená, že sa chcete o tomto podujatí zmieniť
v pripravovanej publikácii. Po telefonickom rozhovore s bývalou
kolegyňou Mgr. Lenkou Dubanovou navštívim Hestiu, pozbieram
informácie, nejaké fotografie a cez víkend Vám všetko pošlem.“

PEJAVO („Pezinské javiskové všelico“).
Písal sa rok 1993. Rok predtým bol v Pezinku zriadený Ústav sociálnej
starostlivosti pre mentálne postihnuté deti a mládež (dnes HESTIA, podľa gréckej
bohyne a ochrankyne domáceho kozuba). Obyvatelia Pezinka prijali klientov
zariadenia
milo, aj keď sa občas objavili aj negatívne reakcie. Preto
sa zamestnanci rozhodli prezentovať
deti a mladých ľudí s mentálnym
postihnutím z pozitívnej stránky
A tak za zrodilo PEJAVO – festival prezentácie záujmovo umeleckej činnosti
detí a mladých ľudí s mentálnym postihnutím. Do jeho organizovania sa pustil
Ústav spoločne so ZPMP v Pezinku. V októbri 2003 sa na 3 dni stretli klienti z 13
podobných zariadení ako HESTIA. Postupne sa počet účastníkov rozšiřoval.
Z organizačních dôvodov sa ustalil na 20 – 22 zariadení, aj keď zájem bol oveľa
väčší. Od 3. ročníka
(1995)
bol festival medzinárodný. Pozvanie prijali
klienti ústavu z mesta Mladá Boleslav (dnes Centrum 83 Mladá Boleslav),
družobného mesta Pezinka a detí z poľského mesta Konín.
Napriek zmysluplnosti a úspechu festivalu sa v roku 1997 jeho tradícia
skončila. Ale nie myšlienka. Pokračovanie našla v Mladej Boleslavi, kde sa už
v r. 1998 uskutečnil 1. ročník festivalu Slunce svítí všem, kterého pravidelnými
účastníkmi sa stali klienti HESTIE Pezinok.

PS: „Škoda, že sa kontakty medzi ZPMP v SR a SPMP v ČR veľmi zredukovali …
Želám publikácii úspešný krst a štart do života a príjemné pripomenutie si osláv 50.
výročia založenia organizácie“ Ľ.V.
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SLUNCE SVÍTÍ VŠEM v Mladé Boleslavi už 20 let

V roce 1998 se zrodil nápad uspořádat v Mladé Boleslavi festival taneční, hudební
a dramatické tvorby lidí s postižením. Zrodil se po návratu našeho tanečního kroužku
z podobného festivalu s názvem PEJAVO ve slovenském Pezinku. A tak ve spolupráci
s Centrem 83 a ZŠ speciální se na podzim tohoto roku uskutečnil první ročník festivalu
SLUNCE SVÍTÍ VŠEM,
přehlídka
umělecké
činnosti lidí s mentálním
postižením.
Pozvání
přijaly soubory nejen
z Čech, ale také ze
Slovenska. V začátcích
šlo
o menší festival
s účastí 6-7 souborů,
nad nímž přijal záštitu
herec Jan Potměšil.
Postupem
času
se
festival rozrůstal, účastnilo se ho 25 souborů a hrálo se současně na třech scénách,
v Mladé Boleslavi, v Dobrovici a Mnichově Hradišti. Až 350 umělců předvedlo své umění
pro střídající se zaplněné sály divadel až pro celkem 2000 diváků. Galavečery
pro veřejnost byly dlouho předem vyprodané.
Hlavní myšlenkou festivalu je přiblížit
široké veřejnosti život s handicapem a ukázat,
co vše tito lidé dokáží. V rámci festivalu probíhá
pravidelně několik výchovných představení pro
školy. Zde se setkáváme s možností oslovit
nastupující generaci a prolamovat předsudky a
představy o životě lidí převážně s mentálním
postižením.
Festival je velkou příležitostí v předávání
zkušeností, navazování přátelství a vztahů.
Také je příležitostí pro mnohé okusit prkna,
které znamenají svět a vystoupit v krásných
prostorách mladoboleslavského divadla. Lidé
s mentálním postižením mohou široké veřejnosti
prezentovat svá divadelní, taneční či hudební
vystoupení, která jsou na vysoké úrovni. Mohou
se radovat z úspěchu a uznání.
Festival SLUNCE SVÍTÍ VŠEM probíhá
jednou za dva roky a v listopadu 2018 se uskuteční
jubilejní
desátý
ročník. Když se ohlédnu zpátky, byl to tenkrát
dobrý nápad jedné naší kolegyně Dany
Švejdarové vystoupit na divadelních prknech
a ohromit veřejnost. Nás zase napadá, zda už
toho nebylo dost, ale sdílená radost z úspěchů
lidí
postižením
je
největší odměnou
pro všechny pořadatele.
Za všechny organizátory Mgr. Luďka Jiránková.
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Jede, jede divadlo.
Tak jak to tenkrát vlastně bylo?
Na začátku byla náhoda. Omylem se k nám do Centra setkávání
dostala pozvánka na mladoboleslavský festival „Slunce svítí všem“.
Pozvánka byla určena do Přerova nad Labem a dostala se k nám,
do Přerova, na Moravu. Jednu z našich pracovnic tato pozvánka
zaujala, zjistila, zda bychom se mohli festivalu zúčastnit, nacvičili
jsme s klienty vystoupení - a jelo se. Celá akce se všem moc líbila,
a tak vznikla myšlenka udělat něco podobného u nás. No a takto
vznikl „Divadelní Přerov“. První ročník se uskutečnil v září 1999
v komorním prostředí klubu na Horním náměstí. Sjelo se celkem 16 souborů převážně
z Moravy, bylo to kolem 200 účinkujících. Festival měl veliký úspěch u účinkujících
i veřejnosti, a tak jsme se rozhodli pokračovat i v letech následujících. Protože zájem
o účast byl poměrně velký, rozhodli jsme se přesídlit do větších prostor, kde bylo více
šaten pro herce a splněny podmínky přístupu i pro vozíčkáře, kteří byli častými
vystupujícími. Logem byla usměvavá žížala od Pavlíny Wolfové.
Následovalo dalších 10 úspěšných ročníků až
do roku 2009. Průměrně se zúčastňovalo 15
souborů, což čítalo každoročně něco kolem
250 účastníků s doprovodem (za 11 let to bylo
téměř ke dvěma tisícům účastníků).
Nacvičená vystoupení byla většinou pěvecká
a taneční. U těch zdatnějších to byly i krátké
scénky a příběhy, nebo pohádky s mluveným
slovem. V letech 2004 a 2005 jsme měli
i mezinárodní účast. Kolegové z Ostravy
přivedli kamarády z Polska. O festival byl
zájem i z řad široké odborné i laické veřejnosti. V hledišti se sešli nejen rodiče a přátelé
účinkujících a přerovského Centra, ale také řada odborníků zabývajících se
problematikou lidí s handicapem, studentů z odborných škol a nechyběli zde ani sami
účinkující, kteří chtěli vidět herecké úspěchy svých kolegů. Na závěr každého festivalu
byla diskotéka. Tam si mohli všichni zařádit, sdělit si své dojmy a rozloučit se
s kamarády – starými nebo nově získanými.
Zorganizovat takovou, byť jednodenní akci, není
jednoduchá záležitost. S přípravou začínal
realizační tým vždy po novém roce. Rozeslat
pozvánky a přihlášky případným účinkujícím, začít
oslovovat sponzory, zajišťovat dobrovolníky,
prostory
…
Nezbytné
finanční
náklady
s festivalem jsme hradili z dotací a grantů
získaných od Ministerstva kultury a Města
Přerova, případně sponzorů.
Všech jedenáct ročníků bylo natočeno do krátkých
filmových dokumentů. Pravidelně jsme se s nimi zúčastňovali Videofestivalu „S vámi
nás baví svět“. Podařilo se nám zde získat i několik ocenění, takže máme na čestném
místě tři „oskarové“ sošky ALBERTA za vítězné snímky.
Všechno má svůj začátek, ale také svůj konec. V roce 2010 jsme se rozhodli úspěšnou
šňůru divadelního festivalu ukončit. Stále bující administrativa v sociálních službách nás
přiskřípla, museli jsme plnit náročná zadání daná zákonem a zábava musela jít trochu
stranou. Přesto všichni na tuto akci moc rádi vzpomínáme, občas si snímky
promítáme a bavíme se tím, jak to tenkrát bylo fajn.
Vzpomínala: Hana Ryšánková, ředitelka Spolusetkávání z.ú. (dříve Centra setkávání).
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Zvedli ze sedadel
všech 320 aplaudujících diváků
Kde: v Divadle Bolka Polívky v Brně.
Kdy: při premiéře 26. ledna 2004 hry

„VOLIČSKÁ KAMPAŇ STRANY
MÍRNÉHO POKROKU V MEZÍCH
ZÁKONA,
TEDY PŘÍRODNÍHO“.
Po premiéře v Brně následovalo mnoho dalších představení například
v Oščadnici na Slovensku, na zámku v Lysicích, v Žabčicích, v psychiatrické léčebně
v Havlíčkově Brodě a v Praze. V roce 2006 se uskutečnilo představení jako doprovodný
program při XI. Národní konferenci SPMP v Třebíči. Ochotnické nadšení mělo však
i další vývoj.
Vše ale začalo v roce 2002, kdy byla
na našem letním táboře herečka Divadla
Klauniky Mgr. Monika Homolová a ta, když
se seznámila s některými táborníky, přišla
na nápad vytvořit hereckou skupinu složenou
z profesionálů a lidí s mentálním postižením.
Po několika soustředěních v dalším roce vzniklo
představení „Voličská kampaň strany mírného
pokroku v mezích zákona, tedy přírodního“
na motivy Jaroslava Haška. Hraje a zpívá v ní
deset herců s handicapem a pět profesionálů.
Úspěch představení nejlépe vystihuje dopis jedné divačky, ze kterého vyjímám: „Když
jsme šly s kamarádkou na představení, myslely jsme si, že nás čeká jen nějaká komorní
krátká záležitost. Jaké však bylo překvapení,
když
jsme
nakonec
absolvovaly
dvouapůlhodinové představení, které mělo
pečlivě propracovanou dramaturgickou a režijní
koncepci, spoustu originálních nápadů a herecké
výkony byly opravdu báječné (včetně hostujícího
Františka Halma, který zazářil v improvizační
etudě). Však také publikum vyprodaného divadla
po celou dobu nadšeně aplaudovalo. Odcházeli
jsme všichni s báječnou náladou a mnohými
podněty k zamyšlení“. Tolik k roku 2004. Vše ale
pokračovalo.
Citujme
aktuální
poznámku
samotné Mgr. Moniky Homolové:
„Integrační divadelní projekt existuje již šestnáctým rokem. Kromě "Strany", která
se hraje stále a byla prezentována na dvou mezinárodních teatroterapeutických
konferencích, vznikla i další integrační představení - Andělský kabaret, Malé velké
kabaretní panoptikum a Pohádky v hantecu, kde spolu se zdravými a hendikepovanými
herci spolupracují také zdraví adolescenti. Letos se připravuje integrační adaptace
legendárního představení Divadla Klauniky "Don Kichot de la Anča". Divadlo v roce
2013 pořídilo Divadelní penzion Lipůvka v Jeseníkách, kde někteří z hendikepovaných
herců našli své stálé chráněné zaměstnání“.
František Halm, čestný člen SPMP
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D*Ráček v Rakovníku
byl hodným drakem, který nežral princezny, ale tančil
a zpíval celých deset let. „Narodil“ se v roce 2002
a sudičky mu při křtu daly jméno podle Domova Ráček
v Rakovníku. Neskončil mečem prince Bajaji, ale díky
moudrému rozhodnutí, že v nejlepším je třeba přestat.
Desátá a poslední kulturní přehlídka domovů, ústavů
a škol Středočeského kraje a Prahy pořádaná Domovem Ráček se uskutečnila
14. dubna 2011. Překvapilo nás, jaký zájem D*Ráček vyvolal. Sál byl vždy zaplněn
do posledního místečka, chuť účastníků vystupovat i bavit se byla neskutečná a velmi
upřímná. Vystoupilo v něm během deseti let více jak dva tisíce účinkujících před stejným
počtem rozjásaných diváků i veřejnosti a zástupců samosprávy města. Soubory z mnoha
domovů, ústavů, škol a školek řadu dní nacvičovaly, aby pak v nesoutěžních
vystoupeních předvedly, co umí. Poděkování se dostalo nejen účinkujícím, ale i jejich
vedoucím. Nebyly to jen soubory osob s handicapem, ale v rámci integrace i pěvecké
a taneční soubory dětí bez handicapu, romské skupiny a další.
Připomeňme alespoň některé soubory ze SPMP: Domova Sedlec v Praze 6, Handicap
centra Srdce v Poděbradech, Praktické školy v Chotěšicích a Centra „Slunce“ z Unhoště.
Přátelé z ostatních organizací:
Domova „Domino“ ze Zavidova,
Domova „Krajánek“ z Jesenice,
Domova
Liblín,
spolku
NEDROG
v Rakovníku,
Praktické
školy
v Jesenici,
Praktické
školy
v Praze,
Společenství
Dobromysl,
Základní a mateřské školy
v Rakovníku, Skupiny „Tanec
Romix“,
ve
kterém
bylo
předvedeno, jak to vypadá, když
se spojí tradiční romská hudba a hip hop, dále taneční skupina „Lentilky“ a pěvecký
soubor „Pavouček“ z Rakovníka, Skupina „Profi Fitness Millenium“ a mnoho dalších.
Pochopitelně poděkování patří těm, kteří nejen účinkovali, ale stáli za organizací
a finančním zajištění přehlídek Domovu Ráček o.p.s.
Všudypřítomná přátelská
atmosféra, notná dávka
povzbuzování, radostná
setkání, šťastné a spokojené
tváře, celá řada krásných,
veselých a zajímavých
divadelních, hudebních
a tanečních vystoupení. Přesně
tak vypadaly kulturní přehlídky
D*Ráček.
Ilona Hrušková,
ředitelka Domova Ráček o.p.s.,
autorka projektu.
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Tiché tlapky v Ústí nad Labem

získaly při benefičním 7. koncertu 409.393,- korun.
"A příští rok by to mohla být suma už pěkně kulatá" řekla v rozhovoru s moderátorem
akce místopředsedkyně pobočného spolku SPMP ČR v Ústí nad Labem a ředitelka
Speciální základní školy, Mateřské školy a Praktické školy paní Mgr. Bc. Martina
Brhelová.
Reportér Radek Strnad (autor fotografie) popsal v Ústeckém deníku atmosféru takto:
„Publikum ani nedýchalo, když
vidělo, co si pro něj děti připravily,
finále s potleskem ve stoje pak bylo
logické. Diváci zpívali velké hity
včetně písně Jednou nebe zavolá
spolu
s muzikálovým
hercem
a zpěvákem Petrem Kolářem, na tři
sta žáků ústecké Speciální školy
Pod Parkem na Severní Terase bylo
navýsost spokojeno“.
Osmý benefiční koncert pod názvem
„Večer pro tiché tlapky VIII“
proběhl dne 6. 12. 2018 opět v Severočeském divadle. Výtěžek koncertu byl 489.950,a podpoří realizaci projektu „Zooterapie“ (canisterapie, felinoterapie a terapie s králíky).
Mgr. Mária Švarcová
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V dobrém jsme se sešli …
přátelé z organizací SPMP
Brna, Prahy, Poděbrad, Rakovníka
a Ústavů sociální péče Středočeského
kraje

na koncertním turné
hudební skupiny Hradní duo
abychom si připomněli 30. výročí
založení Sdružení pro pomoc mentálně
postiženým.

Sborník50

V dobrém jsme se
sešli, v dobrém se
rozejdeme, nežli se
rozejdeme, ještě se
napijeme, s Pánem
Bohem půjdem.

S pánem Bohem
půjdem, vzpomínat si
budem, dobře jsme se
měli, rádi vás viděli,
podruhé zas přijdem.

Písničkou Milana Zimmermanna, kapelníka skupiny HRADNÍ DUO z Rakovníka
byly zahajovány koncerty jak v Praze, v secesním sále Wilsonova nádraží, tak
v renovovaném Tylově divadle v Rakovníku, Středočeském divadle na Kladně, na zámku
v Poděbradech i na zámku v Hořovicích a na táboře ve Šlovicích. Písničku pak znalo
a zpívalo všech 1150 účastníků koncertů, nadšených nejen hezkou muzikou skupiny, ale
i doprovodným programem, který připravili pořadatelé. Upřímně řečeno nadšeni byli
i muzikanti úžasnou atmosférou, která mezi posluchači panovala při všech sedmi
koncertech s doprovodným programem pořádaných od 8.5.1998 do 8.5.1999.
Nestorka SPMP Alenka (dr. Týmalová) po prvním koncertě na nádraží, kde byla
se svým klubem „Klubáci“ z Karlína o tom napsala (m.j.): „Povedlo se to, moc dobře
se to povedlo. Byli báječní, však také plný sál nešetřil ovacemi, možná to bylo slyšet
až k nádražním pokladnám. Díky všem, hlavně těm z Domova Ráček s Ilonkou a také
AlBertovi, který to všechno dokázal zorganizovat; díky Brňákům s jejich temperamentem
a vůbec – díky všem!“

Plné sály Wilsonova nádraží i zámku v Hořovicích

Lépe to nelze popsat. A tak to bylo při
všech
koncertech.
Lišily
se
jen
doprovodnými
programy
například
prohlídkou historických vládních salónků
Wilsonova nádraží, prohlídkou obou
zámků, ale i jízdou na koni, ukázkou
šermu
a
vystoupením
loutkářů,
či letem v balónu, plavbou na raftu,
tancem a jednou dokonce pečeným
seletem.
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Zámek v Poděbradech

Možná, že někteří účastníci mají dodnes černé tričko s nápisem „V dobrém jsme se
sešli“, nebo si občas prohlédnou video na webu Ráčku a tuší, že slova
„podruhé zas přijdem“ se už nikdy nenaplní.

Loutkové představení na nádraží.

Úsměvný dárek pro Bogana od Ilonky
(nový PITRALON za ukradený)
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Smím prosit?
Taneční kurzy v Hradci Králové
V roce oslav 50. výročí založení SPMP ČR
pořádal náš pobočný spolek v Hradci
Králové už 24. ročník tanečních kurzů pro
osoby s mentálním postižením. Na samém
začátku stálo velké přání naší dlouholeté
členky Zuzanky Linhartové, která si stejně
jako mnoho jiných dívek přála chodit
do tanečních „a mít ty krásný šaty“.
Inspirována kurzy pořádanými v Praze, Ústí
nad Labem a Žampachu, obrátila se její
maminka na tehdejší předsedkyni SPMP
v našem městě a události dostaly poměrně rychlý spád. Organizace kurzů se ujala paní
Jana Gűrtlerová, která v této činnosti pokračuje až do současnosti. Naši první taneční
mistři manželé Nosálovi byli z Letohradu a patří jim velké poděkování za to, jak skvěle
nastartovali další cestu úskalími tanečních kroků. Velké podpory se nám dostalo
od Hradecké kulturní a vzdělávací společnosti, v jejichž prostorách probíhají kurzy
dosud. V březnu 1995 tak začalo prvních šestnáct párů svoji cestu za tanečním uměním.
Už prvního ročníku se kromě dívek a chlapců z Hradce Králové účastnili chlapci z ÚSP
Chotělice. V dalších ročnících se přidávali tanečníci z Pardubic, Hořic, Jaroměře,
Domova sociálních služeb Skřivany a Barevných domků Hajnice. Taneční tak překročily
nejen hranici města Hradec Králové, ale i okresu Hradec Králové a vlastně
i Královéhradeckého kraje. Taneční kurzy, které probíhají ve čtyřech dvouhodinových
blocích a poté jsou zakončeny věnečkem, nejsou z daleka jen o výuce tanců. Jejich
součástí je také osvojení si základů společenského chování, samozřejmostí je vhodné
společenské oblečení.
Zájem o taneční kurzy narůstal s každým dalším rokem. V letošním roce
už tančilo sedmdesát dívek a chlapců. Společná nedělní dopoledne přinášejí velkou
dávku radosti, nových přátelství a mnohdy i lásek všem, kteří se na parketě scházejí.
Ale pocit radosti a štěstí zažívají také rodiče a blízcí našich tanečníků.
Organizace tak velké akce není a nebyla vždycky bez problémů. Největším
úkolem se ukázalo najít vhodné nástupce manželů Nosálových, kteří z důvodů
pracovního vytížení byli nuceni spolupráci s námi po dvou letech ukončit. Ale i tento
problém se nakonec podařilo vyřešit, a my jsme získali na řadu let taneční mistry
manžele Raabovi a díky jim i další příznivce, ať už to byla taneční skupina, doprovázející
naše tanečníky na závěrečných věnečcích, předtančení nebo nástupce v osobách
tanečních mistrů – v roce 2009 stanuli v čele tanečních manželé Slezákovi. Ti všichni
nám dali nejen svůj volný čas, zkušenosti a znalosti, ale hlavně kus svého srdce.
A přidali se další – vyměnila se kapela, nového složení doznala dvojice tanečních mistrů,
každoročně na věneček přijíždějí na předtančení manželé Lohničtí z Prahy, závěrečný
věneček moderuje Tomáš Berka neboli doktor Budík –
zdravotní klaun rovněž z Prahy.
Taneční kurzy tak nabízejí všem, kteří se
na jejich realizaci podílejí, nahlédnout do života
našich členů; každoročně se také daří rozšířit
naši členskou základnu a zapojit nové lidi
s mentálním postižením a jejich rodiče
do dalších aktivit, pořádaných našim spolkem.
Chcete-li zažít neskutečnou radost, atmosféru
nabitou energií a potkat príma lidi, jděte do toho.
Mgr. Jana Gűrtlerová, vedoucí kurzů.
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Třebíčské plesy … jsou nejSPMP v Třebíči bylo založeno v květnu 1992.
Již tento rok jsme uspořádali pro naše členy
společenský ples se společností tělesně
postižených.
V následujícím
roce
jsme
uspořádali ples vlastní, tehdy ještě v malém
sále asi pro 150 lidí. A úspěch byl veliký! Proto
v následujících letech jsme objednávali už sály
větší; letos je ten největší pro 400 lidí již dávno
dopředu
vyprodaný
a
řada
zájemců
se zúčastní, i když má jen vstupenku bez
místenky. Jsou to tradiční reprezentační plesy se vším všudy: v krojích či maskách, živá
hudba, předtančení, večeře, kvalitní výzdoba sálu dle tématu, tombola, hosté.
S organizací a programem nám pomáhají studenti i učitelé místní střední zdravotní
školy, kteří berou naše členy jako sobě rovné občany (což se stále i v dnešní době nedá
říci o každém, bohužel). Integrace je nejvíce vidět při dolaďování programu a mezi
nácvikem představení. Tohoto propojení si velice ceníme.
Protože uspořádání plesu není záležitostí
„zadarmo“, pomáhají nám materiálně nebo
finančně některé místní organizace. Jednou
z firem, která s námi spolupracuje již téměř 10
let, je ALTREVA Třebíč. s r.o., kde šijí pracovní
oděvy pro restaurační provozy a kuchyně, pro
lékaře a zdravotní personál, ale také speciální
ochranné oblečení pro hasiče a skafandry pro
letištní požární útvary. Naše nabídka,
že ALTREVĚ jako poděkování za jejich finanční
příspěvek uspořádáme módní přehlídku jejich
výrobků, byla napřed přijata jako dobrý vtip.
Ale nakonec se prezentace pracovních
a ochranných
obleků
stala
na
plesech
pravidelností, a každý už dopředu čeká, v jakém
stylu to bude tentokrát. Nelze vyjmenovávat
všechny náměty, které jsme pro plesy jako téma
použili; jen namátkově a podle toho,
co se nejvíce povedlo: Muzikálové melodie,
Country bál, Švihák lázeňský, Námořnický bál,
Na lidovú notečku, Bez práce nejsou koláče,
Brazilský karneval, Starci na chmelu a další.
Jako hosté se přijíždějí za námi pobavit a zatančit
si i naši kamarádi z pobočných spolků z Brna,
z Poděbrad, ze Znojma. I oni se mohou zúčastnit
se svým programem, obohatit tak zábavné
odpoledne, které se většinou protáhne,
až do půlnoci.
Připravujeme i slavnostní ples k 50. výročí pro všechny pobočné spolky SPMP ČR.
Dle hodnocení našich spoluobčanů jsou naše plesy – a teď pozor! Nejhezčí, největší,
nejslušnější, nejbezprostřednější, nejnavštěvovanější, nejvtipnější.
Marie Kotačková, autorka projektu, předsedkyně pobočného spolku.
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Moravská štafeta.
Třicet pět let trvající tradice a spolupráce
pobočných spolků v Brně, Hodoníně a Zlíně - to
je

Společenské odpoledne SPMP.
První organizoval MěV SPMP Brno v roce 1983.
Uskutečnilo se v Dělnickém domě a sešlo se
na něm více než 500 kamarádů nejen z Brna,
Hodonína a Zlína, ale i z nejrůznějších zařízení pro lidi s mentálním postižením a ZPMP
SR. Od té doby se v pořádání Společenského odpoledne tyto spolky střídaly.
Nejsem pamětníkem prvních ročníků, ale ke Společenskému
odpoledni mám osobní vztah, protože právě to mě k SPMP
přivedlo. Když mi v roce 2001 Lidka Švachová, tehdejší
předsedkyně SPMP Hodonín a ředitelka Zeleného domu
pohody, nabídla, jestli s nimi nechci jet na tuto akci do Zlína,
přikývla jsem. Neměla jsem představu, o co půjde. Do té doby
jsem znala jen Liduščina syna s Downovým syndromem
Ládíka. Právě proto, že jsem neměla žádnou představu,
nelze ani říct, že skutečnost předčila očekávání. Sál ve Zlíně
byl plný usměvavých slečen ve svátečních šatech a mladých
mužů v oblecích. Všichni se těšili ze setkání s kamarády
a muzikanty po každé písničce odměňovali obrovským
potleskem. Parket nebyl prázdný ani chvilku. Když jsme se
vraceli domů, věděla jsem, že to bylo první, ale určitě ne
poslední Společenské odpoledne, kterého jsem se zúčastnila.
Postupně jsem se zapojila do dalších aktivit SPMP Hodonín.
Po náhlém odchodu Lidušky Švachové jsme společně s dalšími
členy výboru pokračovali v pořádání Společenského odpoledne a dalších akcí.
Každý z organizátorů dal do přípravy vždy maximum, všechna Společenská odpoledne
byla proto jedinečná. Těšili jsme se na tematická zaměření, které vymyslí SPMP Zlín,
na tombolu, kterou vždy připraví SPMP Brno nebo na drobný dárek, který zajišťuje pro
účastníky SPMP Hodonín. Hlavně ale šlo, a stále jde, o setkání s přáteli, hudbu, tanec
a zábavu.
V loňském roce kamarádi z Brna
vyrobili symbolický štafetový kolík,
který pokrývají štítky s uvedením
roku a místa konání všech
ročníků. I když ze spolupořadatelů
zůstaly jen pobočné spolky v Brně
a Hodoníně, věřme, že ještě
dlouho bude komu štafetový kolík
předávat. Letos přibyl 20. října
v Hodoníně 35. štítek a příští
přibude v Brně 16. listopadu 2019
i k 50. výročí SPMP ČR
Ing. Jitka Soldánová, předsedkyně pobočného spolku SPMP Hodonín, který letos oslavil
45. výročí svého založení.
(Čtěte také dopis Eleny Kopalové z Bratislavy na straně 72).
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Krev ze Srdce
odváží čtyřikrát ročně transfuzní oddělení Všeobecné
fakultní nemocnice do Prahy už 20 let.
Projekt nazvaný „30 litrů krve k 30. výročí SPMP“
vymysleli v Handicap centru Srdce (tehdy stacionáři SPMP)
před dvaceti lety a po jeho naplnění pokračovali
až do současnosti. Při slavnostním zahájení projektu byl
mezi prvními dárci Marek, který daroval poprvé a AlBert,
držitel zlaté plakety prof. Janského, který překvapil sdělením,
že dnes daruje krev po šedesáté šesté. Příkladem šel též
starosta města Ing. Ďurčanský.

Odběr třiceti litrů byl tehdy překročen a v časopise Mentální retardace číslo 38/1999
napsal Marek: „Věříme, že spolupráce SPMP Poděbrady a Českého Červeného kříže
bude pokračovat i nadále, a až bude SPMP stavit své padesáté výročí, budeme se
moci pochlubit ne padesáti, ne pěti sty, ale tisíci litry životodárné tekutiny“. Po dvaceti
letech se ukázala pravda: dodnes 2333 bezplatných dárců z regionu odevzdalo 1103
litrů krve.

Dodejme, že každý odběrový den je pro vedení Srdce i jeho uživatele služeb výjimečný.
Musí připravit nejen místnost pro odběry, vyšetřovnu, ale také jídelnu a občerstvení pro
dárce, které obsluhují a občas i křísí. Na odběr vždy přijde okolo osmdesáti dárců.
Sestřičky si odběry v Srdci pochvalují pro připravenost místa i pro množství dárců, kteří
se do příjemného prostředí rádi vrací. Spočítat lze počet
odběrů, ale spočítat nelze počet zachráněných životů.
Autory projektu jsou Mgr.
Michal Šmíd a Mgr. Marek
Šmíd (na snímku vlevo).
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Odborné sociální poradenství
v SPMP ČR
Poradenské centrum (dále jen „centrum“)
funguje již od roku 2002, kdy byla
zaregistrovaná tato sociální služba v SPMP
ČR. Původně vzniklo jako menší podpůrná
aktivita pro členy SPMP, kteří potřebovali
pomoci se zjišťováním informací v oblasti
dávek, invalidních důchodů, služeb atd.
V centru původně pracovali tři lidé a téměř
svépomocně pomáhali členům v řešení jejich problémů. Mezi hlavní činnosti
zpočátku patřila také osvěta, besedy a debaty s rodiči našich pobočných spolků
na téma legislativa, dávky, práva lidí s mentálním postižením a svéprávnost.
Na centrum se většinou obraceli předsedové a někdy i členové pobočných spolků.
Pomoc spočívala většinou ve vyhledávání a zprostředkování informací formou debat.
Komunikace probíhala většinou telefonicky nebo mailem, ale podnikaly se i výjezdy
do krajů. Od svého vzniku prošlo centrum jistým vývojem. Více se otevřelo i rodinám
a lidem s postižením mimo naší členskou základnu SPMP, zlepšila se dostupnost
pro uživatele z Moravy díky otevření pobočky
v Brně a zněkolikanásobil se počet lidí, kteří se
na nás ročně obrací. Vystřídala se zde minimálně
jedna desítka konzultantů a rozrůznilo se vzdělání,
kvalifikace a specializace jednotlivých konzultantů,
služba se více profesionalizovala. V současné
době se na centrum obrací každý rok průměrně
kolem 500 lidí a věnujeme jim ročně kolem 2500
hodin práce. Většinou jde o rodinné příslušníky,
celé rodiny nebo lidi s postižením samotné. Také
konzultujeme s odbornou veřejností.
V současnosti v centru pracuje multidisciplinární tým sedmi pracovníků
s různou kvalifikací (sociálních pracovníků, speciálních pedagogů, sociálních
pedagogů, psychologů, terapeutů a právníků), kteří mají průpravu v komunikaci
s rodiči a s lidmi s mentálním postižením a umí pomoct tam, kde to jednotliví lidé
skutečně potřebují. Aby konzultanti mohli kvalitně a profesionálně pomáhat druhým,
mají k dispozici pravidelnou supervizi a vzdělávání. Často s rodinami
spolupracujeme dlouhodobě a pomáháme
s více
problémy.
Pomáháme
nejčastěji
v oblastech dávek, důchodů, sociálních služeb,
svéprávnosti,
dluhovém
poradenství,
svěřenských fondech, sexualitě a plánování
budoucnosti. Lidé mohou přijít za námi
do Karlína, zavolat nebo napsat mailem.
Jezdíme také za našimi členy na jejich
rehabilitační pobyty na tzv. pojízdné poradny.
Do budoucna bychom rádi rozšířili působnost centra do Moravskoslezského
kraje a zřídili zde pobočku s kvalifikovaným sociálním pracovníkem, který bude moci
lépe spolupracovat s rodinami v dané lokalitě. Také bychom rádi rodiny lidí
s mentálním postižením více informovali o novinkách z oblasti legislativy formou
pravidelných webinářů, přednášek a debat promítaných přes internet na setkání
pobočných spolků.
Anna Blažková sociální pracovnice, vedoucí Poradenského centra SPMP ČR.
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Projekt Sekce DS „Myšlenkový most“
„Myšlenkový most“ se koná na podporu
Světového dne Downova syndromu od 21.3.2006.
Jeho cílem je seznámit veřejnost se životem lidí
s Downovým syndromem a jejich přínosem pro
společnost. Downův syndrom je náhodná
genetická odchylka jako „ztrojení“ na 21.
chromozomu. Proto je tím dnem 21.3. Aktivity na
podporu Světového dne připravují vesměs různé
spolky a rodičovské aktivity. V těchto institucích
se shromažďuje silný potenciál zkušeností, které
prostřednictvím Světového dne nabízejí veřejnosti.
SPMP ČR pobočný spolek Sekce Downova syndromu (DS) v Jablonci nad Nisou
avizuje veřejnosti každý ročník „Myšlenkového mostu“ na podporu Světového dne
Downova syndromu. K mostu se mohou připojit
jednotlivci a instituce, a to velmi jednoduchým
způsobem. Každý, kdo v uvedený den věnuje
několik minut svého času k tomu, aby si přečetl
pár
řádek
z pera
autorů
s Downovým
syndromem, nebo si vybavil svůj film vzpomínek
na osobní setkání s člověkem s Downovým
syndromem a tento film si přehraje ve
vzpomínce, už stojí na „Mostě“. Výzkumem bylo
zjištěno, že právě tato alternativní komunikace
silně přispívá ke zlepšení postojů veřejnosti
k osobám s mentálním postižením na příkladu
dětí a dospělých s Downovým syndromem.
Mgr. Jana Balatková, Ing. Miroslava Kálalová.

Ilustrační kresby Michala Švarce (1979 –
2010) z Klubu DS, Ústí n/Labem.
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Pierre de Coubertin: Není důležité zvítězit, ale bojovat"
České hnutí speciálních olympiád
v pobočných spolcích SPMP ČR
ČHSO je oficiálním akreditovaným národním programem Special
Olympics Inc. V souladu s cíli a pravidly speciálních olympiád
organizuje akce v České republice a zajišťuje zapojení do mezinárodních programů.
ČHSO sdružuje 130 sportovních klubů v celé republice a do jeho programu pravidelného
sportování je v těchto klubech zapojeno přes 2500 sportovců s mentálním postižením.
Zakládací listina „Čs. hnutí speciálních olympiád“ ze dne 24.4.1990 jmenovala
v usnesení valné hromady dvanáctičlenný přípravný výbor, ve kterém byli také Doc.
PhDr. Marie Černá CSc., MUDr. Josef Kvapilík, Ing. Želimír Procházka a manželé
Kurzovi z SPMP ČR. Stanovy, společně s „Rokovacím poriadkom“, byly doplněny
a schváleny valnou hromadou 14.12.1991. Jedním z 90 prvních členů „Klubů Speciální
olympiád“ bylo i SPMP Praha. (Tolik z osobního archivu Vlasty Pospíšilové).

Připomeňme si úspěchy některých klubů pobočných spolků SPMP ČR.
Snahou pí. Boženy Gürtlerové zakládající členky SPMP, byla podpora sportu
osob s mentálním postižením, a to již od roku 1968, kdy založila klub PLAVCI
Praha, který stále trénuje v bazénu Slávie Praha, nyní s trenérkou plavecké školy
Mgr. Janou Boubínovou. Od založení klubu jím prošlo mnoho plavců, někteří
s cílem vyhrávat medaile. Účastnili se závodů na různých místech
ve spřátelených spolcích v Brně, Zlíně, Č. Budějovicích aj. a vždy dovezli
medaile. Vedle plavání soutěžili i v lyžování.
Rozmach ve všech sportech, nastal založením Českého hnutí speciálních
olympiád, kde byl klub PLAVCI registrován mezi prvními v roce 1990. PLAVCI
mají na kontě úspěchy ze Světových speciálních olympiád např. v USA (Los
Angeles 2015: zlatá a stříbrná medaile) dále v Řecku (Athény 2011), v Japonsku
(Nagano 2005 v lyžování, v Číně 2007 Šanghaji) atd. a nikdy se nevraceli bez
medaile.
Vlasta Pospíšilová, předsedkyně pobočného spolku Praha-sever.

Los Angeles
Reportáž o sportovci
Fotografie našeho plavce Broni získala v roce
1994 třetí cenu v soutěži World Press Photo.
Bronislav Zemek se prvních závodů zúčastnil
v roce 1989 ve Varšavě a následovala Anglie,
Španělsko, Slovensko, Česká republika.
Plaval 16 let a vyplaval si 33 medaili z toho 22
zlatých, 9 stříbrných, 2 bronzové, plaval
všechny styly 50,100,200,400 m.
Fotograf Roman Sejkot© nám k tomu napsal:
„Reportáž „O sportovci“ (celkem deset snímků)
jsem přihlásil do mezinárodní fotografické soutěže World Press Photo. V kategorii Sport
Stories jsem získal třetí místo. Následně fotografie navštívily stovky nejvýznamnějších
světových měst … problematika handicapovaných osob už nemohla být zakrývána,
bagatelizována … handicapované osoby začaly být brány na vědomí širokou veřejností
jako plnoprávní občané“.
50
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Sportovní klub BĚŽCI BĚCHOVICE sdružuje sportovce s mentálním postižením
a kombinovaným postižením. Je členem Českého hnutí speciálních olympiád.
Snaží se umožnit co největšímu počtu lidí s mentálním postižením sportovat
a účastnit se sportovních soutěží bez ohledu na absolutní výkonnost. Citujme
slova trenérky Hany Kratochvílové:
„Výkon je u nás chápán jako kategorie
individuální, sportovci jsou při sportovních soutěžích
rozděleni zásadně do skupin podle své výkonnosti
a každému z nich se nakonec dostane ocenění
a uznání. Vyhrát tak mohou i sportovci s těžkým
mentálním postižením. Naše činnost má tedy
význam nejen ve sportovní oblasti, ale i v oblasti
sociální, kdy sportovci vstupují do uznávaných
a oceňovaných rolí závodníků, a v neposlední řadě
přispívá i k obohacení citového života mentálně
postižených sportovců a jejich rodičů, kteří mohou
mnohdy poprvé v životě se svým dítětem prožít pocit
úspěchu
a radosti.
Máme pravidelné tréninky každou
středu, zúčastňujeme se soutěží a závodů,
např. Závodu plavecko-běžeckého poháru,
turnaje ve stolním tenisu O pohár starosty
města, sportovních soutěží pořádaných
Českým hnutím speciálních olympiád – letní
olympiády, Zimní speciální olympiády v Horní
Malé Úpě. Pořádáme letní soustředění, kde
běháme, skáčeme, vrháme koulí, plaveme, jezdíme na kole, hrajeme míčové hry a také
zpíváme u táboráku a tančíme na diskotéce. Naše snažení se podařilo zúročit. Tři
sportovci získali v roce 2016 na Zimních hrách speciálních olympiád v Horní Malé Úpě
zlaté medaile ve svých disciplínách: sjezd, snowboard a běh na lyžích, a byli nominováni
a vylosováni pro účast na Speciální zimní olympiádě v Rakousku v roce 2017. Máme
zástupce ve sjezdovém lyžování, ve snowboardu a v běžeckém lyžování – běh žen
na 3 km. Naši sportovci byli úspěšní také na 12. České letní Speciální olympiádě v Brně,
kde získali celkem 16 medailí v plavání, atletice a štafetě 4x100m. Máme také dva
zástupce v plavání a dva náhradníky, kteří pojedou v roce 2019 na Světové letní hry do
Abu Dhabi ve Spojených arabských emirátech“.

Mezi členy klubu SLUNEČNÍK BRNO
jsou i tací, kterým nestačí jen vycházky
a běžný pohyb, ale zapojují se dle svých
možností i do aktivního sportu. Od roku
1993 je klub zapojen do Hnutí
Speciálních olympiád. Za tu dlouhou
řadu let se v našich řadách vystřídalo
mnoho sportovců. Někteří jsou ve sportu
zapojeni od počátku až do dnešních dnů.
Protože hnutí Speciálních olympiád je
velká mezinárodní organizace, kterou
založila Eunice Kennedy Shriver v USA,
tak i naši sportovci se zúčastňují
národních her v České republice a to v atletice, alpském a běžeckém lyžování
a v cyklistice. Nemalých úspěchů v uvedených sportech dosáhli i na světových
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hrách. K tomu, abychom se jich mohli
zúčastnit, museli pravidelně trénovat
a pak se umístit na národních hrách.
Zde se losuje z vítězů všech kategorií
na hry světové. Pravidelně se
zúčastňujeme závodů v lyžování, které
jsou každoročně v Malé Úpě. Letní hry
speciálních olympiád se konají každé
čtyři roky a v jejich pořádání se střídají
větší města. V letošním roce se konala
tato velká sportovní slavnost již podruhé
v Brně, a to vše díky našemu trenérovi
atletiky Petru Kotyzovi. Naši sportovci se zde zúčastnili soutěží v atletice
a cyklistice. Všichni dosáhli výborných umístění, za což jim patří velký dík, říká
Jana Plšková, vedoucí klubu Slunečník Brno.
SPORTOVNÍ KLUB PLAVÁČEK před sedmi lety založila
a vede Hana Okálová, matka Petra, mladého muže
s mentálním postižením. „Klub jako součást SPMP ČR je
registrován v Českém hnutí speciálních olympiád a svojí
činností navázal na aktivity, které již několik let milovníci plavání
realizovali. V současnosti se tréninků plavání účastní 31 členů z
řad mládeže i dospělých s mentálním postižením. Sportovní
plavání se koná pravidelně v bazénu Tyršova domu v Praze na
Malé Straně a bývá doplněno
hrami
ve
vodě,
aquaaerobikem, plaváním s různými
pomůckami
a
průběžnými
závody. Posláním sportovního klubu Plaváček je
poskytovat
mládeži
s mentálním
postižením
příležitost celoročního
sportovního
tréninku
a
sportovních soutěží. Umožnit jim ukázat odvahu a
odhodlání, prožívat radost z výsledků a sdílet přátelství s ostatními členy a kamarády.
Činnost svých dětí v mnoha případech doprovázejí i rodiče, ti aktivnější přímo v bazénu,
ostatní v příjemném prostředí Tyršova domu. V klubu Plaváček panuje zkrátka pohoda a
ta není závislá na tom, jaké karty člověk od života dostal, ale jakou hru s nimi hraje. Na
poslední olympiádě v Brně, mezi 45 soutěžícími ve venkovním plaveckém bazénu,
získali plavci klubu celkem 12 medailí z toho 4 bronzové, 2 stříbrné a 6 zlatých“.

Tak to vidí s úctou a obdivem PhDr. Marta Teplá, speciální pedagog.
Václav Benedík (+2012) působil v Ostravě od
roku 1992 jako trenér stolních tenistů sportovců s mentálním postižením. Založil
družstvo stolního tenisu, zapojil sportovce
s mentálním postižením do městské soutěže,
kde hrají zápasy sportovci bez handicapu.
Stolní tenisté z Ostravy patří v republice mezi
špičkové sportovce s postižením. Zúčastňují
se
Speciálních
olympiád,
někteří
reprezentovali
i
v zahraničí
například
v Severní Karolíně v USA, v Irsku, Maďarsku
a Francii.
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OLYMPIÁDY
Handicap centra Školy života ve Frýdku – Místku o.p.s

V roce 2016 jsme si připomněli dvě významné
události. Tou první bylo 25. výročí založení Školy
života SPMP. Na oslavu tohoto velmi významného
data jsme uspořádali v květnu v Národním domě
ve Frýdku-Místku slavnostní akademii, na které
vystoupila
se
svým
programem
spousta
účinkujících. Druhou neméně významnou událostí
bylo pořádání jubilejního již 20. ročníku letní
sportovní olympiády, které se tradičně účastní
až 130 handicapovaných závodníků z celé naší
republiky a ze zahraničí a 50 žáků základních škol
z Frýdku – Místku.
Opět po roce se stadion Tělovýchovné jednoty Slezan stal dějištěm Mezinárodní
olympiády v lehké atletice pro mládež s mentálním postižením, kterou každoročně
pořádá Handicap centrum Škola života o.p.s. Jak se již stalo zvykem, po slavnostním
nástupu všech soutěžních týmů, si sportovci poslechli hymnu olympiády. V rámci
úvodního ceremoniálu proto proběhlo i poděkování všem, kteří se během dlouhých let
podíleli na přípravách a průběhu celé olympiády, a předání pamětních medailí. Poté,
co si závodníci a rozhodčí vzájemně slíbili férové sportovní chování, završilo zahajovací
ceremoniál slavnostní zapálení olympijského ohně. Po jeho vzplanutí se už závodníci
odebrali na svá místa a sportovní klání mohlo začít. Stejně jako v předešlých letech se
závodilo v několika disciplínách. Günther Kuboň ředitel olympiády vysvětlil: „závodů
se účastní pětičlenná družstva, která mohou být i smíšená. Kromě družstev
vyhodnocujeme také nejlepší mužský a nejlepší ženský výkon. Každý závodník družstva
musí absolvovat těchto pět disciplín: běh na 50 m, skok do dálky, hod kriketovým
míčkem, štafetový běh 5 krát 80 m a přetahování lanem“.
Na
nejlepšího
závodníka
olympiády čekal jako každoročně
putovní pohár primátora města
Frýdku-Místku. Zkrátka ale nepřišli
ani ostatní sportovci, pro které
byly
připraveny
medaile
a ocenění. Vysokou sportovní
úroveň s každoroční účastí jak
našich klientů, tak členů SPMP ze
všech okresů Moravskoslezského
kraje mají také zimní hry, které
v běžeckých disciplínách, stejně
jako letní olympiády, pořádá HC
Škola života ve spolupráci s KV
SPMP a za finanční pomoci
Moravskoslezského kraje Letos to
byl již 14. ročník.
Zpracoval Gunther Kuboň, ředitel olympiády a autor projektu
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Z historie pražských sportovních klubů SPMP
Během uplynulých dvaceti let vznikly při SPMP Praha sportovní kluby PLAVCI, SLAVOJ,
ŠEMÍK Vyšehrad, PLAVÁČEK, HŘÍBATA a BĚŽCI Běchovice. Nepočítaje spolky
RAFTING CLUB HANDICAP a HANDICAP LYCEUM, které pořádaly řadu sportovních
akcí pro SPMP jako kolektivní členové. Naši sportovci v nich mají možnost se vyžít
a vidím, že jsou již skoro všichni samostatní v sebeobsluze, získávají sebevědomí při
soutěžích. A rodiče poznávají, že i jejich dítě dokáže uspět. Několik členů z našich klubů
se zúčastnilo evropských i světových soutěží v rámci Speciálních olympiád a přivezli
domů medaile. Hlavní přínos sportování však vidím ve zvýšení odolnosti, samostatnosti
a sebedůvěry, a také ve spolupráci s ostatními. Z toho mám největší radost. Některé
akce SLAVOJE mají dlouholetou tradici, například letos ve stolním tenise proběhnou již
16. ročník Jarního a 17. ročník Vánočního turnaje jednotlivců, 13. ročník turnaje
družstev, 8. ročník letního a 6. ročník zimního soustředění členů. Druhým rokem
pokračujeme i s turnaji v bowlingu, minigolfu a pétanque, které si také získávají oblibu.
Ale budu vzpomínat popořádku.
Jak jsem poznala SPMP
V roce 1982 jsme s manželem řešili jak dál pracovat s dcerou Míšou, kterou nevzali
do školy. Podařilo se nám, že byla přijata do denního zařízení Ústavu sociální péče hl.
m. Prahy ve Strašnicích. Míša si velmi rychle zvykla, poznala nové kamarády a vždy
se tam těšila. Jednou z jejích kamarádek byla Anička Gürtlerová. Při každodenní
docházce a předávání dcery do ústavu jsem se seznámila s její maminkou, paní
Boženou Gürtlerovou. Ta mne časem vyzvala, abych s dcerou přišla na plavecký výcvik,
který vedla. Naše Míša i její mladší sestra Zuzana v té době již uměly dobře plavat. Brzy
jsme v „hlubokém“ bazénu s manželem převzali dohled. Později mne paní Gürtlerová
přivedla i do SPMP Praha. Začali jsme se s dcerou zúčastňovat různých výletů, soutěží
a dcera jezdila s paní Blankou Hasákovou na letní pobyty. Na podzim roku 1987 jsme
museli přestat pomáhat v bazénu, manžel ze zdravotních důvodů, a já protože jsme
očekávali narození dalšího dítěte. Naše holčička Magda však měla také zdravotní
problémy, a proto jsme na plavání přestali chodit. Asi po šesti letech se Míša do bazénu
vrátila. V té době jezdila na letní tábory a výlety se svými sestrami. Ale jak dospívaly,
měly i jiné kamarády. Míša už zase souhlasila s výlety a tábory, které pořádalo SPMP
Praha. Na jednom z letních pobytů jsem poznala pana Zdeňka Kahovce, tam Míša
poprvé viděla hrát stolní tenis. Moc se jí to líbilo a chtěla se také naučit hrát. Po dvou
letech jsem zjistila, že probíhají nedělní tréninky stolního tenisu v Jedličkově ústavu.
Zašly jsme se tam podívat a už zůstaly. Dokonce i já jsem se naučila držet pálku…
A v roce 1999 založil pan Zdeněk Kahovec sportovní klub SLAVOJ a navázal
spolupráci s MUDr. Josefem Kvapilíkem z Univerzitního sportovního klubu.
Zuzana Bláhová, vedoucí SK SLAVOJ SPMP Praha-jih.

Letní soustředění v Harrachově

Atletické závody v Jindřichově Hradci
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Sport v Ostravě aneb
Poláci už nepřijeli a Francouzi nás okopírovali.
Tak zní titulek o úspěších sportovců v Ostravě.
V letech 1990 až 2012 byly pořádány plavecké závody sportovců s mentálním
postižením. Soutěžila družstva i jednotlivci z celého Moravskoslezského kraje a přijíždělo
i družstvo z Prahy. Podmínkou byl celoroční trénink a plavecké kategorie byly
přizpůsobeny plaveckým schopnostem soutěžících. Ostravské družstvo HUMANITA
se však zúčastňovalo i Speciálních olympiád.
Dvacet čtyři let se konají Vánoční turnaje ve stolním tenise. Na turnaj se za pomoci
aktivních sportovců z řad dobrovolníků trénuje jednou týdně. Jsou vypracovány
individuální tréninkové plány a tato pečlivá příprava přináší výsledky. Například naše
Maruška Horváthová úspěšně soutěžila ve Španělsku i Rakousku. V mezinárodních
turnajích vyhrává i Jarmilka Kunderová a Jan Kubík vyhrál olympijskou medaili
v Šanghaji. Díky organizaci „Čtyřlístek“ máme zdarma tělocvičnu a navíc nám pomáhají
zorganizovat Vánoční turnaje pro sportovce s handicapem Moravskoslezského
a Zlínského kraje. Atmosféra je podobná mezinárodním utkáním to znamená,
že se bojuje o každý míček. Do jednoho ročníku se přihlásili i tenisté z Polska, ale když
zjistili úroveň naší soutěže příště již nepřijeli. Tréninky pokračují, všichni se těší
na dvacátý pátý ročník.

Hry bez hranic v letech 2002 až 2006 byly ovlivněny televizními pořady. Příprava byla
náročná, šily se kostýmy, sháněli pomůcky, kulisy a vymýšleli disciplíny jako „Průlez
havířskou šachtou“, „Hod kládou“, „Stlaní postele obra“, „Přeplavání kanálu La Manche“,
zatloukání hřebíků atd., atd. V roce 2003 navázalo naše město spolupráci
s francouzským městem Morlaix a do Ostravy přijeli i klienti z organizace ZLATÝ DÉŠT.
Zasoutěžili si a uspořádali ve Francii podobné hry v Bretani. Pozvali nás a tak jsme
v roce 2004 rádi přijeli. Měli jsme možnost seznámit se s jejich systémem podpory.
V té době u nás převládal názor, že osoby s handicapem je třeba především chránit.
Klienti ve Francii byli sebevědomí a podle svých možností samostatní. Platilo, že riziko
patří k životu – ne tedy opatrování, ale podpora (jen tam, kde je nutná). V mnohém jsme
se poučili, ale naše sportovní družstvo bylo nejlepší !!!
Zpracovala Mgr. Luisa Benedíková
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Turistika v SPMP ČR
Vojta Náprstek by se divil.
130 let Českého svazu turistů.
Český svaz turistů (spoluzakladatelem byl i známý Vojtěch Náprstek)
slaví jubileum jako my. Je ale o 80 let starší než náš spolek, takže my
turistiku provozujeme jako sport a současně rehabilitaci „jen“ 50 let.
Jak poznávají krásy naší vlasti členové pobočných spolků, ukažme
na několika příkladech.
Ostrava. Kolektiv Mgr. Benedíkové vymyslel projekt jak poznat Prahu. Celý rok
se rodiče s dětmi na schůzkách seznamovali v literatuře s historií a za rok do Prahy
na celý týden vyjeli jako „Cestovní kancelář Hop za vršek“. To co nastudovali, uviděli
pak na vlastní oči: prošli památky hlavního města, propluli pod mosty na parníku
a objednali si i návštěvu do míst, kam není volný přístup. Ubytovali se na turistické
ubytovně a děti si musely nakoupit a postarat se o sebe. Z celé akce natočili krásný
snímek, který byl oceněn i na Videofestivalu a oskarovou sošku ALBERTA převzali
v jednotných úborech s nápisem „CK Ostrava“ na tričku.
Brno. Josef Boldiš vzpomíná: když jsme s manželkou před lety přebírali v našem
Brněnském SPMP štafetu v pořádání vycházek, měli jsme s tím jako novopečení
vedoucí tolik práce, že zaobírat se historií prostě nebyl čas. Jak teď listuji naším
Zpravodajem, tak na zmínky o vycházkách narážím už v jeho nejstarších číslech. Stírám
slzu dojetí, když čtu, že už tehdy naši předchůdci chodili stejné trasy a ve stejných
místech okolí Brna jako my dnes. Kdo by měl zájem, může si na našem webu zalistovat
ve Zpravodajích až do roku 1977.

V Brně máme jako turisté obrovskou výhodu díky jeho okolí. Hned za humny
máme na severu rozsáhlé lesy Moravského krasu, na východě lesy kolem přehrady
(pryglu) přecházející ve Vysočinu. A i v ostatních směrech se najdou turisticky pěkné
lokality jako je Rajhradsko, Pálava a další.
Vycházky děláme vždy kolem 10 kilometrů, což je vzdálenost, kterou naši
pochodníci bez problémů zvládají. Chodíme jednou měsíčně, mimo prázdniny a leden.
Když jsme začínali a scházelo se nás kolem deseti, to jsme si troufli i na túry, ke kterým
bylo třeba dojet dálkovými autobusy. Jak se nám ale počet pochodníků zvětšoval, začaly
s tím být problémy. Teď už děláme jen túry zvládnutelné s pomocí městské dopravy
nebo vlakem. Dnes totiž není výjimkou, že se nás sejde i kolem třiceti. Kupodivu se nám
to zatím daří docela dobře zvládat. Pomalu ale začínáme mít problém vymyslet nějakou
novou trasu vycházky. V okolí Brna už téměř nejsou místa, která jsme ještě neprošli.
Bylo by nevděčné nepoděkovat rodičům, kteří nám na našich výpravách
pomáhají, včetně pomoci na "předvycházkách" při kterých vždy den předem procházíme
celou trasu a kontrolujeme, zda tam není nějaká záludnost, se kterou bychom se pak
při vlastní vycházce těžko vypořádávali.
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Turistický klub SEMTAM vznikl současně s pobočným spolkem SPMP Praha – jih
a organizátorem akcí je většinou Jana Čajková, která dvě z nich popsala. Pochod za
povidlovým koláčem probíhá v okolí zámku Konopiště. Cesta směrem k zámku vede
krásným parkem okolo rybníka a poskýtá netradiční pohledy na samotný zámek. Vyfotili
jsme se s místním vodníkem, kterého jsme potkali. Aby cesta lépe ubíhala, hráli jsme
poznávací hru, která spočívala v hledání různých předmětů, stromů, rostlin, živočichů
okolo nás. Nechybělo ani posezení na nádvoří u dobré kávy a zákusku. Odměnou
za sedmi km pochod nám byl povidlový koláč a pamětní list, který každý dostal v cíli.
Skupinka, která nebyla tolik pochodově zdatná, si výlet zkombinovala jízdou
ekovláčkem a lehkou procházkou. Oblíbenými jsou i Výpravy do Dřevčic, což je
původně středověká tvrz, kterou majitel upravil jako místo pro společenská setkávání
a pro lehké sportovní aktivity. Z těchto výletů se již stala tradice a pravidelně na jaře se
vydáváme společně do středověku za hradním pánem a jeho družinou, kde strávíme
celý den v příjemném prostředí a kde je o nás skvěle postaráno včetně občerstvení.
Vždy se těšíme na oslíka Barona, kterého můžeme nakrmit mrkví, na sportovní hry
ze středověku jako je hod kamenem na cíl, přetahovaná, házení kroužků na tyč, kuželky,
cvrnkání kuliček a jiné. Nikdy nechybí poutavé vyprávění pána tvrze o její historii včetně
prohlídky. Všichni si to vždy užijeme a těšíme se napříště.

Agenturou štěstí, pohody, dobrodružství a poznání nazvala pobočný spolek SPMP
ČR v Mladé Boleslavi jeho předsedkyně Mgr.
Gabriela Solničková a vysvětlila proč. Turistické
pobyty nabízejí širokou škálu možností, kam
a jak se vydat. Začínají v květnu táborem, letos
po dvacáté, pokaždé na jiném místě. Červen je
možnostmi výběru nabitý. Pro sportovce
a cyklonadšence nabízí týdenní putování českou
krajinou, pro děti s těžším postižením týdenní
pobyt „Bez mámy a táty to dám“ a pro všechny
zvídavé poznávací pobyt po různých koutech
Evropy.
V srpnu
je připraven týdenní turistický pobyt, kdy
většinou poznáváme naše hory. Konec léta
mohou členové našeho spolku strávit v teple
u moře. Prosinec patří pobytu na horách, kde
podle svých možností lyžujeme, běžkujeme,
či se jen procházíme na zdravém vzduchu.
Na cesty vyrážíme pěšky, na kole, vlakem,
autobusem, letadlem i rolbou. Každý si opravdu
může vybrat co je mu libo.
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Abilympiády SPMP ČR
Pletení, vyšívání, háčkování, aranžování
květin, zdobení dortů, úprava studené mísy,
práce se dřevem, práce s keramickou hlínou,
hrou na hudební nástroj, psaní na stroji,
i soutěž v tanci – to vše musely ohodnotit
rozhodčí komise a vůbec to neměly lehké.
Soutěžící byli šikovní a připravení.
Abilympiády pořádaly různé organizace
SPMP v celé republice. Například v Českých
Budějovicích pro jižní Čechy, ve Skřivanech
pro východní Čechy (tam dosahovala účast
zejména z příspěvkových organizací až 200
soutěžících) a také tradičně v Praze, kde
Městský výbor uspořádal od roku 1990
do roku 2005 pět soutěží, na které mimo jiné
přijížděla družstva až ze Slovenska. Nebyly
to jen přehlídky zručnosti, ale také přátelská
setkání, nezřídka končící večerní oslavou
s hudbou a tancem.
Blanka Hasáková, realizátorka projektu.

Poprvé v Evropě a poprvé v Praze
Součástí programu 5. světové abilympiády bylo
mezinárodní kolo Videofestivalu v Národní galerii 17.
srpna 2000. A mělo úspěch! Pod záštitou
a za přítomnosti generálního ředitele NG pana prof.
Milana Knížáka dostali z jeho rukou zlatého ALBERTA
autoři snímků z Hong Kongu, Thajska, Rakouska,
Slovenska, i z Moravy a Čech. A nejen to, další
odměny si odnesly děti jako ceny z „mini abilympiády“, kde soutěžily v malování ústy, vázání
květin, glazování keramiky či zatloukání hřebíků
se zavázanýma očima. Tři družstva - Klubáci
dr. Týmalové z Karlína, Ráčci z Rakovníka a klienti
,,Domova na půl cesty“ z Nového Strašecí, si odnesla
za odměnu malé pece od sponzora, ve kterých upekla
během promítání dobrý chléb.
Věřte, bude ve světě nač vzpomínat.
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Abilympiády
pořádané
pobočným
spolkem SPMP v Českých Budějovicích

jako bienále, jsou vždy hodnoceny také jako
velice úspěšné a
tradiční setkávání
mentálně postižených nesmírně originálních
a kreativních umělců v nesportovních
aktivitách. Zpočátku – v devadesátých letech
– jsme otevírali všechny disciplíny, pro které
byla stanovena přesně daná kritéria. Později
jsme v podstatě pro nezájem některé
vypustili, například zpěv a práci se dřevem.
O ostatní odvětví je vždy zájem velký a při počtu účastníků přes 200 jde vždy o velkou
akci s nutností dobré přípravy. Všichni účastníci se na soutěžení předem pečlivě
připravovali a dlouho dopředu těšili na setkání se svými kamarády. Zpočátku jsme zvali
účastníky státních i nestátních organizací nejen z Jihočeského kraje, Rakouska a
Německa, v posledních letech se hlásí mimo jihočeské i některé západočeské instituce.
Začínali jsme naprosto nezkušení, tehdy nám byl velkou oporou Ing. Walter Lukesch
z rakouského LEBENSHILFE, zahradní architekt a otec mentálně postiženého syna,
který nám jak mohl, pomáhal s hodnocením
při aranžování květin.
V posledních letech se jihočeská abilympiáda
koná v Hardtmuthově vile, sídle Domu dětí
a mládeže, s všestrannou podporou jeho vedení
a zaměstnanců. Každé abilympiády se účastní
zástupci Magistrátu Českých Budějovic a také
Jihočeského kraje.
Hardtmuthova vila. Sídlo majitele továrny Koh-i-noor,
v současné době Dům dětí a mládeže. Kulturní památka České republiky. Architekt Johann Stepan
r.1911.

Právě možnost sledování
soutěžících těmito zastupiteli
vedla v mnoha případech
k uskutečnění
následných
výstav jejich prací, často měli
sami osobní zájem o soutěžní
výtvory. Soutěže probíhají
tradičně ve zdobení dortů,
přípravě
studených
mis,
volných textilních technikách (tady bych zdůraznila
ručně malované hedvábné kravaty), práci s papírem,
aranžování květin, tanci a hře na hudební nástroje.
V případě vyšívání, pletení a háčkování mohou
soutěžící pokračovat na již rozpracovaném výrobku.
Abilympiáda v Českých Budějovicích je vždy radostné
setkání, na které se těší všichni zúčastnění a jeho
ohlas je motivací pro další a další podobná setkání.
MUDr. Pavla Burdová, předsedkyně pobočného
spolku
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Josef Sudek by měl jistě radost
z projektu „Fotografujeme“
Projekt, který asi nemá v SPMP obdoby,
zpracovala paní Eva Frančeová předsedkyně
pobočného spolku Praha – západ pod názvem
„S fotoaparátem za poznáním“ jako projekt
celoživotního vzdělávání osob s mentálním
postižením. První ročník proběhl ve školním roce
2002/2003. Do vzdělávání studentů se zapojili
i učitelé ze Základní školy praktické a Základní
školy speciální v Praze (Lužinách). Studenti měli
možnost naučit se technické základy zpracování
fotomateriálu, ale poznali i zajímavosti z historie
fotografie a různých oborů (portrét zátiší, krajina
apod.). Důležitou součástí byly výstavy, exkurze
a výlety. Vyvrcholením školního roku byla výstava
v Praze a Plzni. Hned v roce 2003 byla uspořádána fotografická soutěž „Já a mí
blízcí“. Jeden z porotců Mgr. Václav Podesát z Institutu PFP Slezské university
v Opravě napsal: „… prostřednictvím fotografie můžeme nahlédnout
do emocionálních světů občanů, na jejichž starosti i potřeby nesmíme ani v této
spěchající současnosti zapomínat“.
Soutěže a výstavy následovaly i v dalších letech a to nejen v České
republice. Například v rámci Česko-ruského kulturního dialogu uspořádaly
v Moskvě ruské neziskové organizace a náš zastupitelský úřad úspěšnou
výstavu „Tvorbou k poznání“. Nebyla to jen výstava, ale pořádaly se besedy
a závěrečný kulatý stůl k problematice potřeb osob s handicapem.
Podobné akce se studenti
zúčastnili v Rize, kde byla
veliká výstava prací osob
s handicapem.
Úspěšně
probíhala
spolupráce
s Lotyšskou
ambasádou
v Praze, která fotografie
z Rigy od studentů použila
k prezentaci země.
Riga

V roce 2006 se studenti s doprovodem zúčastnili konference „Europe in Action“
v Bruselu. V tomto městě byla velká výstava s vernisáží otevřena v Kulturním
středisku Hlavního města Prahy. Úspěšnou výstavu měli studenti také
v Bratislavě.
V roce 2002 vydalo nakladatelství TAURIS knihu „S fotoaparátem za
poznáním – celoživotní vzdělávání osob s mentálním postižením“ a v roce 2006
obrazovou knihu „Praha – Jak ji vidíme“. Soutěže na různé téma a výstavy
pokračují dodnes. Navíc se v projektu objevily nové prvky, jako jsou například
„Letní školy s fotoaparátem za poznáním“. Dodejme, že akce nejsou jen pro
členy pražského pobočného spolku, ale i pro ostatní fotoamatéry s handicapem
v celé České republice.
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A proč v nadpisu
zmiňujeme
velikána české
fotografie Josefa
Sudka?
Byl to skvělý
fotograf i přes
svůj handicap
(+1976).
Jeho slova:
„Dám hodně na
instinkt. Člověk ho
nikdy nesmí otupit
tím, že by chtěl
vědět všechno.
I kdyby se mu to
nakrásně povedlo,
ztratí instinkt a bude
jenom všechno
vědět“.

Úsměv na závěr
Kresbičku mi věnoval
v roce 1963 Vladimír
Jiránek, „otec“ Boba
a Bobka, když ve mně
poznal fotoamatéra.
Zveřejňuji ji poprvé po
padesáti pěti letech.
Porovnejte portréty
mého přítele z roku
1963 na 62. stránce
Sborníku a tento
poslední z roku 2001.
JJV

Pozor vyletí ptáček!

©Herbert Slavík (foto 2001)
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Copak je to za vojáka?
Bojové cvičení „Boganův pohár“.
Od roku 2008 pořádá Handicap centrum Srdce o.p.s. každoročně
pro „rekruty“ s mentálním postižením z celé naší vlasti vojenskotaktické víkendové cvičení – „Boganův pohár“. Pohár je ojedinělou
akcí pro lidi s handicapem v Evropě, a možná i ve světě. Týdenní
stacionář v Chotěšicích se vždy koncem května promění
v bojovou základnu a pojme okolo padesáti rekrutů z pobočných
spolků SPMP ve Frýdku – Místku, Třebíči, z Domova Ráček o.p.s. i z Handicap centra
Poděbrady, Speciální školy v Kolíně, Dětského domova Rýchory a dalších. Každý rok je
připraveno pro turnaj jiné bojové téma. Za všechny snad “Vylodění v Normandii”, “Copak
je to za vojáka”, “Boj zblízka”. Bojové cvičení vždy začíná vyvěšením státní vlajky
za zvuku hymny. Každý si vyzkouší bojovou techniku a naučí se bezpečně ovládat svou
zbraň a výstroj. Pokud toto zvládne, nastoupí do pole s airsoftovou výbavou. Součástí
víkendu jsou bitvy jednotlivých čet, doplňkové disciplíny, například překážkový vojenský
běh a mnoho jiných bojových řemesel.
Mimo společných zážitků, zábavy a setkání
s kamarády u večerního ohně se snažíme o zvýšení
obranyschopnosti jednotlivců,
prevenci
bezpečného
chování, zvýšení zdravého
sebevědomí a národní cti
a historie. Díky spolupráci
s armádou, Policií ČR,
s hasiči a zdravotníky a
za pomoci spolku Military game,
se
oba
světy
poznávají
v takříkajíc bojových podmínkách.
V úvodních ročnících jsme občas
slýchali otázku, jestli je to pro naše
klienty vhodné. Násilí, agrese, a tak.
Otevřít to téma, zažít okamžiky pod
palbou, dýchat pro kamarády mnohem
lepší, než jen vysvětlovat, že násilí a válka je zlo.
Název poháru je vzpomínkou na prvního ředitele Handicap centra Srdce (v roce 1991)
Mgr. Bohumila Šmída, kterému dali účastníci rehabilitačních pobytů přezdívku „Bogan“.
Autory projektu jsou Mgr. Michal
Šmíd (na snímku vlevo) a Mgr.
plk. Marek Šmíd, zakladatelé
Handicap centra Srdce.

Vojín Vladimír Jiránek mi nakreslil, za tento
portrét v přilbě, skicu „Andělský mírový sbor“.
Ilustrační foto i kresbu z roku 1963 zveřejňuji
poprvé. JJV.
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„Já vám velmi pekně ďakujem, ja som
najšťastnější, je to pre mňa viac jako Oskar.
Na tento krásný prvý apríl nikdy nezabudnem“.
Julius Satinský. Národní galerie v Praze
1.4.2000.
„Žádný z těch dárků, co jsem tady dostal,
ALBERTA, kadibudku, štrúdl, nebyl tak krásný
jako to, co jsem viděl dnes na plátně“. Václav
Postránecký Národní galerie v Praze 1.5.2002.

„Jediný co v životě potřebujeme, je sdílet ten život
s někým a pro to je třeba udělat všechno a vy to děláte
skvěle“. Pavel Nový a Václav Postránecký. Moravská
galerie v Brně 1.5.2004.
„Nadchlo mě to, vhání mi to slzy do očí“ Eliška Balzerová
Zámecké divadlo v Poděbradech 1.5.2010.

Poděbrady

Frýdek – Místek

Během let 2000 až 2010 proběhlo 14 festivalů, kterých se zúčastnilo přes 4.000 nadšených diváků
v Poděbradech, Rakovníku, Třebíči, Brně, Frýdku-Místku a v Praze.
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Více fotografií z několika stovek se do publikace nevešlo

Nikolka veze ALBERTA do Ostravy.
František Halm s ním pojede do Brna.
Jana Podrápská ke koníkům do Vyškova.
Kuchař Studia ROJKO do Bratislavy.
„CK HOP ZA VRŠEK“ s vedoucí projektu Mgr. Benedíkovou do Ostravy.
Přátelé Kuboň a Žáček míří do Frýdku – Místku připravit příští festival.
Konečně „Albert“ Satinský pojede se soškou (s rodným číslem 001) domů, do Dunajské.
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O přestávkách se zpívalo, tančilo i jedlo

Vlastníkem ochranné známky Videofestival® „S vámi nás baví svět“, kterou osobně schválil
Julius Satinský 22.mája 2002, bylo HANDICAP LYCEUM Praha o.s., kolektivní člen SPMP ČR.
Od roku 2000 připravilo šest bienále v letech 2000, 2002, 2004, 2006, 2008 a 2010 (celkem
čtrnáct festivalů, kterých se zúčastnilo cca 4.000 diváků). Některé snímky odvysílala ČT2 a TV
NOE a dále byly půjčovány pro klubovou a instruktážní činnost, kde je shlédlo dalších více jak
4.100 diváků. Autorem projektu je JUDr.Josef J.Veselý („AlBert“), předseda správní rady
HANDICAP LYCEA Praha o.s. a Domova Ráček o.p.s. který byl řadu let mj. i místopředsedou
Sdružení pro pomoc mentálně postiženým ČR a ředitelem Nadačního fondu SPMP „Rodiče
dětem“. Programovou asistentkou byla Ilonka Hrušková, ředitelka Domova Ráček, koordinátorkou
porot Mgr. Ivana Ambrosová, ředitelka Domova SPMP Sedlec a nyní předsedkyně SPMP ČR.
Autorem sošky ALBERTA byl Vladimír Tesárek, do kovu ji odlil Petr Kučera oba z Brna (do doby,
než sošku odlévaly ve sklárně AJETO s.r.o. Lindava). Za organizační zajištění festivalů obdrželi
sošku „ALBERTA SIGNUM LAUDIS“ Mgr. Bohumil Šmíd (in memoriam), Ing. Ivo Vykydal, Marie
Kotačková, František Halm, Karel Džupina, Günther Kuboň a Mgr Michal Šmíd. Projekt byl
ukončen zásadou autora: „umět v nejlepším odejít“.

Programová asistentka Ilonka, autor projektu AlBert a koordinátorka porot Ivana
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„Zlatý“ ALBERT (2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010) byl udělen
autorům ze zahraničí:
A.D.A.P.E.I.-A.M. Francie, JCP&M Disablend Hong Kong, AUVA Salzburg Rakousko, School for
Young Disablend Thajsko, LEBENSHILFE Německo, Sulabda Karunanidhi Mumbai Indie.
Ze Slovenské republiky: Národné osvetové centrum Bratislava, Spišský klub SM Levoča,
Miroslav Števček Liptovský Hrádok, Dávid Zapotoka Prešov, Mgr.Kvetoslava Ďurčová Previdza,
Studio Rojko Bratislava.
Autorům z České republiky :
Organizacím: Domov Ráček o.p.s. Rakovník, Škola života
SPMP Nový Jičín, Škola života SPMP Frýdek-Místek,
Středisko rané péče Tamtam Praha, DANETA Hradec
Králové, Denní stacionář Medvědi Třebíč, ÚSP NOVÝ
SVĚT Pržno, ÚSP Domov Liblín, ÚSP Zvíkovec, ÚSP
Chudobka Lochovice, SPMP Ostrava, DUHA Praha, SPMP
sekce DOWN Jablonec/N.,
TELEPACE Ostrava,
CENTRUM SPMP Přerov, NADĚJE Brno, Asociace rodičů
a přátel nevidomých Praha, DC ARPIDA Č.Budějovice,
HANDICAP LYCEUM Praha o.s., Handicap centrum Srdce
Poděbrady o.p.s., HANDICAP(?) Zlín, SPMP MěV Brno,
SPMP Třebíč, Asociace ARPZPD Praha 8, Kontakt bB
Třebíč, SDM SPMP Chotěšice, CID Praha 8, Centrum
setkávání Přerov, Samaritán Brno, Milan Bednařík
Fotostudio B.Křivoklát, Franče Vladimír PORTUS o.s.
Praha, MEDIALOG o.s. Praha, Liga vozíčkářů o.s. Brno,
Máme otevřeno? o.s. Praha.
Jednotlivcům: MUDr.František Dedek ČKK Praha, Mária de la Renotierová Ústí/L., Miroslav
Trudič Náchod, Mgr.Jana Rathnerová Chomutov, Mgr. Erika Landischová Praha, MgA. Štefan
Kravec Únanov, Eva a Jaroslav Boudovi Jablonec/N., Zuzana Padevětová Všenory, Jiří Mára
Přerov,
Nikola Obralová Ostrava, Mgr. Robert Vachule Praha, Zdeněk Zelinger Cheb,
Ing.Ladislav Ženožička Kroměříž.
„Stříbrný“ a „bronzový“ ALBERT (2000, 2002, 2004)
VIDEOCULTURE Videoklub Praha, PIAFA Vyškov, EFFETA Brno, M.A.N.U.S. Brno, SPMP
Šumperk, SPMP Kladno, TJ „S tebou mě baví svět“ Praha, SCHOLA-VIVA Šumperk a herci
Jiřímu Krytinářovi.
Ceny starostů měst (2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010)
Rakovnickou skleněnku, Třebíčskou kostku cukru, Poděbradskou oplatku, sošku
Radegasta z Frýdku-Místku, Pražský křišťálový jehlan a čestná uznání obdrželi:
Pomněnka Šumperk, KV SPMP Praha, VELETA Brno, ÚSP Nezamyslice, ÚSP Lochovice, ÚSP
„Cesta“ Strakonice, ÚSP Ostrava Muglinov, kolektiv Fencl, Fenclová, Péčová Praha, Martin
Adámek Náchod, Kateřina Maláčová Třebíč, RELAX Plzeň, BETANIE Brno, ÚŽZ Praha,
AUTISTIK Praha, ÚSMĚV Třebíč, SZP Šumava, SPMP Klatovy, SPMP Ml.Boleslav, SOŠ
Mor.Budějovice, ZvŠ Mor. Budějovice, ZvŠ Třebíč, ARCHA Široká Niva Krnov, BETANY
Boskovice, NADĚJE Otrokovice, NADĚJE Zlín, NADĚJE Nedašov, JUNÁK hlavní kapitanát
Praha, Plavci SPMP Praha, Diakonie ČCE Litoměřice, Klub sportovních potápěčů Strakonice,
PROSAZ Praha, SPMP a SŠ Ústí/L., Pavel Štěpán Chroustovice, Klub Slůně Slaný, SPMP
Příbram, OS pro podporu tyfloturistického oddílu Praha, Klub Babína SPMP Ústí/L., Eva
Benešová ČKK Praha, SPMP Rychnov n.Kn., Klub
„Hurá Kamarád“ Pardubice, ZPMP NÁDEJ Poprad,
Jedličkův ústav Praha, PALATA Praha, TROJKA
Havlíčkův Brod, Klub přátel DDM Třebíč, SPMP
Karviná, SPMP Olomouc, Středisko rané péče
Olomouc, Nakladatelství ÚMUN Liberec, ARPZPD
Klubíčko Beroun, SPMP Hodonín, CENTRUM pro
rodinu Brno, VIDEOTVORBA Ing. Rudolf Sedlecký
Rakovník, Philippe Gauthier, Kanada
Poslední vzkaz „Alberta“ z Bratislavy divákům
festivalu. Už jsme se ale nikdy neuviděli.

66

Sborník50

50 let SPMP ČR
na jedné lodi

Čtyři ze sedmi listů s pozdravy z Videofestivalu pro Júlia Satinského.
Osobně jsme mu je předali 22. mája 2002 v Bratislavě (+29.12.2002)
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VIDEOKABINET
jako pokračování projektu Videofestivalu
Stovky příběhů na videokazetách bylo škoda nevyužít
jak pro klubovou činnost, tak pro instruktáže či školení.
Za dobu několika let od roku 2000 do roku 2008 bylo
zapůjčeno různým spolkům i příspěvkovým organizacím
v Ústí n/L., Rakovníku, Jablonci n/N., ve Frýdku Místku
a Praze celkem 436 snímků, které vidělo 4117 diváků,
nepočítaje milióny televizních diváků sledující kanál
NOE. Bohužel osud tomu chtěl jinak. Po zdražení
poštovného a zejména po likvidaci HANDICAP LYCEA
se z pětiset kazet zachovalo jen pár špičkových,
přepálených na disky DVD. Připomeňte alespoň jedno
promítání v Divadle Spejbla a Hurvínka v Praze 7.

Co tomu říkáš Hurvínku ?
„Já jsem tak pyšnej, tak pyšnej, že na to nezapomenu!“
„Já taky, já taky“ zvolala Mánička,
když po zhlédnutí filmu „Parma“ (ve kterém spolu se
Spejblem a Žerykem hrají v úvodní scénce) obdrželi
hlavní cenu Videofestivalu 2002. Potleskem jim
poděkovalo skoro dvěstě diváků, členů pobočných
spolků SPMP z Brna, Třebíče, Poděbrad, Prahy
a Rakovníka, kteří ten den vyprodali Divadlo S+H.
A nejen to! Poté, co AlBert s Ilonkou předali paní
ředitelce Heleně Štáchové sošku „zlatého“ ALBETA
a uměleckému vedoucímu panu Kláskovi „Albertův
diplom“, tak Honza a Renátka z Rakovníka, Martin
z Třebíče a Hanka z Brna předali malým hercům
zmenšeniny diplomů a navíc Žerykovi šňůru vuřtů
a Máničce rybu parmu (obojí ušité dětmi v Ráčku).
Pak se ještě všichni spolu vyfotografovali a spěchali
na autobusy. Byla to krásná sobota 22. února 2003,
pro Moraváky o to hezčí, že si před představením
stačili ve slunečném, i když chladném odpoledni,
prohlédnout Pražský hrad a poslechnout výklad
s průvodkyní. Akci podpořil Nadační fond SPMP
„Rodiče dětem“.
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DROBNÉ KAPITOLY
ze života spolku
Činnost pobočných spolků SPMP je díky nadšeným
dobrovolníkům tak rozmanitá a bohatá, že by mohla být
obsahem ne tenké brožurky, ale tlusté knihy. Přiznejme
si, že by ji asi nikdo nečetl. Rozmanitost je dána i tím,
co dobrovolníci umí, či jakého mají koníčka. Někde
fungují kluby stolního tenisu,
jinde kuželkáři, plavci, lyžaři,
muzikanti, kroužky vaření, šití,
taneční
aj.
Ve
všech
pobočných spolcích probíhají
nejrůznější kurzy a večerní či
odpolední školy. Důležitá je také práce v sociálně
terapeutických (či chráněných) dílnách a následný
prodej výrobků. Snahu některých autorů příspěvků
o zveřejnění všeho co v pobočných spolcích dělají,
nebylo však možné uspokojit.
Sborník50 také nepopisuje široké působení SPMP
ve svých bývalých zařízeních, nyní již samostatných
obecně prospěšných společnostech či ústavech. Přitom ony pomáhají nejen
podporovat činnost pobočných spolků, ale rozvíjejí i osvětu pro veřejnost.
V některých regionech též nahrazují pobočné spolky (např. Ráček v Rakovníku
či Srdce v Poděbradech). O jejich bohaté
práci, včetně hospodaření a auditů,
se každý může informovat ve Výročních
zprávách, ve sbírce listin rejstříkových
soudů i na jejich webových stránkách.
Nejedná se však jen o terapeutickou
a volnočasovou
činnost,
ale
také
o působení členů SPMP v místních
samosprávách, při komunitním plánování a v různých sociálních a poradenských
výborech obcí.
Část času zabere vnitřní spolková činnost
– schůze, účetnictví, kontroly z úřadů,
plánování, zpracování dokumentace apod.
Také vedení webových stránek a tisk
informačních publikací, které seznamují
veřejnost i odborníky s problematikou
mentálního postižení. Důležitou činností je
získávání příspěvků od sponzorů či dárců
a součinnost s nimi, stejně jako řešení
žádostí o dotace a granty.
Na dalších stránkách je několik drobných kapitol ze života pobočných spolků.
.
Ilustrační fotografie: „ létáme v balónu – pečeme chleba - hrajeme kuželky – plujeme na
voru“.
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HIPOTERAPIE
Poprvé v životě usedlo
do sedel koní v zimě roku
1996
dvacet
děvčat
a chlapců z pobočného
spolku
SPMP
Praha,
z Modrého klíče a Domova
Sedlec (ti i se svojí
ředitelkou).
Pro
terapii
na ně čekalo (při pobytu
nazvaném „Tři oříšky pro
Popelku“) pět koníků na ranči v Březí; jeden z nich
se dokonce jmenoval Jurášek. Tak byla iluze
pohádky v krásné zimní přírodě naplněna. Nešlo jen
o to dostat se na hřbet koně a udržet se při cvičení
v sedle, ale také absolvovat ranní rozcvičku
na sněhu, nakrmit a vyhřebelcovat koně i očistit jim
kopyta. Rovněž museli umět pomoci Ivance při
přípravě jídla a večer si zazpívat při kytaře, než šli
spát. Byly to krásné zážitky, které jim bude
připomínat malá stříbrná podkůvka, darovaná AlBertem za odvahu. Další pobyt
v sedle absolvovali pak znovu, například u Kamencového jezera na severu Čech.

SLAŃOVÁNÍ
V minulých letech, počínaje rokem 2006, pořádal
pobočný spolek SPMP Brno tábory na Kláskově
mlýně a ve Starém městě pod Kralickým
Sněžníkem. Hlavním vedoucím byl Pavel Boldiš,
kterého velkou zálibou je horolezectví. Ve svém
vyhodnocení tábora uvedl:
„Rodiče často vnímají své handicapované děti jako
někoho, kdo téměř nic nezvládne, nebo jen málo.
Z jejich pohledu se vytrácí myšlenka, že děti si chtějí
hrát, poznávat a objevovat. My na táboře máme
výhodu, že naše táborníky vidíme bez „handicapu
mateřských citů“ a tak k nim i přistupujeme – jako ke kamarádům, kteří mají stejná přání
jako my. Naše koníčky se stávají jejich, protože každý z vedoucí nepřináší jen servis
pečovatelský, ale i kus sebe sama. Tak se stalo, že když se sešly všechny podmínky –
prostředí
skal,
vedoucí
se
znalostmi
a dovednostmi a materiální podpora zaštiťující
lezecké vybavení, mohl být odvážný plán
uskutečněn. Krásné bylo sledovat změny
v pohledech dětí: obavy, strach, nadšení a ještě
větší nadšení. Můžeme říci, že všichni, kteří
měli alespoň nejmenší šanci slanit, to dokázali.
A těch pár co ze závažných důvodů nemohli,
se alespoň na laně zhoupli usazeni v lezeckém
úvazku“. A líbilo se jim to vůbec? Odpověď
nechám na vás. Možná vám u jejího
promýšlení pomůže fakt, že se při každé
zmínce o novém táboře ptají: „Bude se zase
slaňovat?“
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CANISTERAPIE
Jednou z činností pobočného spolku SPMP Třebíč je canisterapie pod
vedením speciální pedagožky Mgr. Lenky
Herbrichové. První pejskem, kterého pro terapii
měli, byl labradorský retriever Dag, který
si získal srdce většiny klientů. Později jej v práci
nahradila kudrnatá retrívřice Amálka. Pejsci
navštěvují již řadu let také ostatní zařízení
na okrese Třebíč i za jeho hranicemi, např.
Domov bez zámku, Denní rehabilitační
stacionář Třebíč atd., či spolupracují s Asociací
náhradních rodin. Pro svoji klidnou a vstřícnou
povahu jsou to věrní přátelé při volnočasových
akcích spolku i na rehabilitačních pobytech.
MUZIKOTERAPIE
Muzikoterapeutická skupina o osmi členech v pobočném spolku SPMP Plzeň –
město funguje již dva roky. Schází se dvakrát měsíčně a vyprofilovala se
ze skupiny bubnování na africké djembe, která vznikla v roce 2012.
Cíle projektu (muzikoterapie) jsou rozloženy do
několika oblastí: sebeuvědomění a sebevyjádření
(hledání svého originálního projevu a osobitosti),
aktivizace a rozvoj sociálních dovedností
ve skupině, jako například komunikace,
spolupráce, projev před skupinou a vedení
skupiny a rehabilitace ve smyslu procvičování
jemné motoriky a koordinace končetin dle potřeb
účastníků. V neposlední řadě jde o uvolnění
stresu, odpočinek a načerpání nových sil.
Účastníci zažívají různorodé muzikoterapeutické aktivity od rytmických, přes pohybové,
hlasové,
poslechové,
improvizační
až k relaxaci a hrají na nástroje jako
např. kalimba, sansula, ocean drum,
handchimes, coshee zvonky a další.
Důležitou součástí je skupinové hraní
na africká djembe a perkuse v rámci
bubnovacího
kruhu
(metoda
drumcircle), který pomáhá naplňovat
mnohé z výše uvedených cílů. V rámci
společného
bubnovacího
kruhu,
kterého se zúčastnili spolu se stálými
členy skupiny, jejich rodinní příslušníci a příznivci SPMP si mohli členové skupiny
vyzkoušet vedení kruhu pomocí technik, které jsme nacvičili v průběhu.

V muzikoterapii jsme společně ušli kus cesty, každý po svém, dle svých potřeb
a zároveň spolu v respektu k těmto potřebám. Zažíváme spolu chvíle plné klidu,
ale i bouřlivého bubnování, chvíle kdy překonáváme sami sebe, učíme se, jsme
spontánní a improvizujeme. Vzájemně si nasloucháme a hlavně se učíme
naslouchat sami sobě.
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Víte, že
Stanovy „Národního sdružení pro
pomoc
mentálně
postiženým“
schválené MV ČSR 9. září 1969 již
v originále neuvidíte? Naposledy jsem je
viděl na sekretariátu SPMP s krásnou
velkou
pečetí
Ministerstva
vnitra
z červeného vosku. Z Karlína se ztratily
asi po povodních a stejnopis jsem
nenašel v archivu MV ČR, ani Národním
archivu. Podařilo se nalézt nekvalitní
cyklostylovanou zmenšenou kopii v archivu Městského soudu Praze
(viz fotografii), který ji pak pro nás 6. 8. 2018 oskenoval do Sbírky listin. Alespoň
známe celý jejich text (výpis poslání je v úvodu Sborníku50).
Elena Kopalová, předsedkyně Združenia na pomoc
ľuďom s mentálnym postihnutím v SR, poslala
z Bratislavy 25.9.2005 svému příteli Františku Halmovi
hezký dopis s poděkováním za spolupráci a mimo jiné
vzpomněla
na
Společenská
odpoledne
nazvaná
ve Sborníku na straně 46 „Moravská štafeta“. Citujeme
z dopisu: „Vy ste nás pozývali na Spoločenské popoludňa
hádám od jejich vzniku. Pamätam sa, jako sme aj
s pritelkou na prvom takom popoludní každú chvilku
odbiehali plakať do zákulisí – eště nikdy sme nevideli toľko
postihnutých ľudí pospolu a neveděli sme, aký krásný program dokážú připravit aj
s tými ťažko postihnutými“
Zásluhu na zlepšení kvality fotografií v této publikaci,
vyhledání informací na internetu a dokonce zpracování
fotografií z videa má Josef Boldiš, člen Republikového
výboru z pobočného spolku SPMP v Brně. Na mé díky
opověděl: „Ber to tak, že je to můj příspěvek k tomu, aby
se Sborník50 důstojně zařadil do oslav 50. výročí a tím
pádem i můj příspěvek k oslavám jako takovým. Takže já to
beru jako svou, minimálně morální, povinnost přispět k
oslavám. Takto to umím nejlépe a není vůbec důvod to
nahlížet jako bych konal něco výjimečného“
SIGNUM LAUDIS v latinském jazyce „znamení chvály“, byl
název vyznamenání udělovaného v letech 1850 – 1918.
My jsme si tento název poprvé „vypůjčili“ pro pochvalu
mecenášů Videofestivalu (viz kapitola ve Sborníku50) a nyní
podruhé pro pochvalu některých zasloužilých osobností SPMP
ČR v další kapitole.

(František Josef I. nám to jistě nebude zazlívat)
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SIGNUM LAUDIS
V roce
2016 dostaly
novinářskou cenu
„Řád srdce“
za podporu osob
s handicapem paní
PaedDr. Blanka
Dvořáková
z Unhoště (která byla
již v roce 1995
oceněna Výborem
dobré vůle Nadace
Olgy Havlové)
a Ilonka Hrušková z Rakovníka (která byla již v roce 1999
oceněna Výroční cenou novinářů Západočeského kraje „Za
občanskou statečnost“).
2014 obdržel předseda brněnské organizace SPMP ČR pan
František Halm Cenu hejtmana Jihomoravského kraje
za aktivity spojené s pomocí zdravotně postiženým lidem.
Napsal: „jsem pyšný na to, že jsem se stovkami báječných lidí,
co jsem díky SPMP poznal, mohl „pobejt“.
2007 obdržela Alexandra Řezníčková, spoluzakladatelka
a ředitelka Slunečního domova SPMP ČR Praha 4 poděkování
za vynikající realizaci projektu od Výboru dobré vůle Nadace
Olgy Havlové. Tehdejší výkonná
ředitelka VDV, MUDr. Milena Černá,
několikrát navštívila Sluneční domov
a po několik let sledovala jeho činnost,
snahy i kvalitu sociálních služeb
poskytovaných jeho klientům a navrhla
VDV
výše
jmenované
ocenění.
Při předávání
byla přítomna
kromě MUDr.
Černé i Mgr.
Dana
Němcová,
předsedkyně správní rady Výboru dobré vůle a poděkování
předával prezident Václav Havel. Ocenění přebíral
v zastoupení nemocné paní ředitelky spoluzakladatel,
zástupce ředitelky a předseda správní rady Slunečního
domova, Ing. Jan Pergl.
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SIGNUM LAUDIS
Ve Španělském sále Pražského hradu byla 22. května
2000 oceněna Výborem dobré vůle Nadace Olgy Havlové
za vynikající realizaci projektů Ing. Mgr. Milana
Remarová. Je zakladatelkou sociální organizace Modrý
klíč (od roku 1991 zařízení SPMP ČR a od roku 2014
obecně prospěšnou společností), kde děti a dospělí mají
možnost rozvoje a vhodné péče.
U
příležitosti
Mezinárodního
dne
osob
se zdravotním postižením předal ministr Leoš Heger
výroční ceny ministra zdravotnictví. Ve Španělském sále
Pražského hradu ocenil za práci ve prospěch zdravotně postižených občanů za rok
2011 dne 1. prosince 2011 i ředitelku Modrého klíče Milanu Remarovou. „Tato cena
nenáleží jenom mně, ale Modrému klíči jako takovému, všem našim
spolupracovníkům,“ uvedla Milana Remarová.
Výbor pro kulturu Městské části Praha 12 udělil 11. prosince 2015 cenu
za významnou činnost pro rozvoj města, společnosti Modrý klíč o.p.s., zastoupené
ředitelkou Ing. Mgr. Milanou Remarovou.
2014 obdržela Zvláštní cenu Města Šumperka v humanitární
a sociální oblasti Ing. Mgr. Nataša Strakošová
Vykydalová, spoluzakladatelka Základní školy a střední
školy Pomněnka o.p.s., kterou v roce 1994 zřídilo Sdružení
pro pomoc mentálně postiženým. Od roku 1997 vznikaly
postupně návazné sociální služby (dříve zařízení SPMP)
Denní centrum Pomněnka, podporované bydlení, chráněné
bydlení a odlehčovací služby.
Bc.
Vladimíra
Řáhová,
spoluzakladatelka a ředitelka Domova Harcov napsala:
„V Harcově se normálně pracuje, sice už dlouho
(od roku 1993), ale rozhodně to není na nějaká ocenění.
Tu práci dělám ráda, baví mě věci posunovat, proto
z původního týdenního zařízení pro 20 osob je dnes
Domov pro osoby se zdravotním postižením pro 25 lidí,
chráněné bydlení pro 50 lidí, osobní asistence, sociálně
terapeutické dílny a chráněné dílny, kde zaměstnáváme
80 osob se zdravotním postižením. Není to moje
zásluha, je to zásluha mnoha skvělých lidí kolem. Dělám
jenom svou práci a to, co mě živí. Mám to štěstí, že to
dělám ráda a baví mě to“
Dr. Alena Týmalová, spoluzakladatelka SPMP, řešila jako
členka Ústředního výboru zejména klubovou činnost
a integraci. Vydávala časopis „Střípky“, vedla skupinu
„Klubáci“ (budoucí sebe-obhájce) a byla neformálním stálým
podpůrcem osob s mentálním postižením. Pracovala
v legislativní komisi Svazu zdravotně postižených, který byl
připomínkovým místem. V květnu 2019 oslaví své 90.
narozeniny v Domově seniorů v Heřmanově Městci.

74

Sborník50

50 let SPMP ČR
na jedné lodi

SIGNUM LAUDIS
in memoriam

2006 byla udělena Cena hejtmana Olomouckého kraje
za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením
Engelbertu Mildnerovi (+2011), spoluzakladateli SPMP
ČR v roce 1969, dlouholetému předsedovi organizace
v Olomouci a členu Ústředního výboru. Cena je udělována
v souladu s Krajským plánem vyrovnávání příležitostí
pro osoby se zdravotním postižením.
2003 člen předsednictva Republikového výboru SPMP Ing.
Jiří Slaměník (+2014), uskutečnil grandiózní průzkum
„Jak si rodiče v Moravskoslezském kraji představují další
život svých dětí“. Závěry z 248 vyplněných dotazníků s 90
praktickými otázkami, zveřejněné v časopise Mentální
retardace číslo 44/2003, jsou poučné a platné i po patnácti
letech, a stále vybízejí k řešení. Díky své dlouholeté aktivní
a tvořivé práci získal v roce 2005 ocenění nejvyšší - Cenu
města Havířova pro sociální oblast. Po XII. konferenci v roce
2010 vedl skupinu BUDOUCNOST, která uskutečnila
průzkum „co bude, až tady nebudeme“.
Ing. Květoslav Kubík (+1995) byl a VIII. Národní
konferenci jmenován čestným členem a byl oceněn
Výborem dobré vůle Nadace Olgy Havlové za obětavou
práci pro osoby s handicapem. Od roku 1973 patřil k prvním
členům Ústředního výboru SPMP ČR a v letech 1977
až 1988 byl předsedou. Pod jeho vedením dosahovalo
sdružení vynikajících výsledků. Založil ostravskou
organizaci SPMP a stal se jejím předsedou; současně byl
ředitelem Střediska pracovní rehabilitace.
Rudolf Tardík (+2016) čestný člen a člen Ústředního
výboru SPMP byl předsedou okresního a krajského výboru
i členem redakční rady NAŠÍ DUHY. Okresní organizace
pořádala řadu nepravidelných i pravidelných akcí zejména
pobytů a krajských olympiád. S koncem roku 2010 okresní
organizace zanikla. V činnosti pokračovaly Městské
organizace v Havířově, Karviné, Bohumíně a Českém
Těšíně. Také zpravodaj NAŠE DUHA se stal ke stejnému
datu historií. "Bez mravenčí organizátorské práce našeho
pana Rudolfa Tardíka by NAŠE DUHA neexistovala," napsal do posledního 116.
čísla člen redakční rady Jiří Slaměník.
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MUDr. Vratislav Vrzal (+ 2004) byl jedním ze zakládajících
členů SPMP a více než 35 let pracoval v jeho vrcholných
orgánech. V zaměstnání byl vysoce ceněn (citujeme z tisku:
„byl skvělým kolegou, lékařem, ale i náročným
představeným;
vynikal
všestrannou
vzdělaností,
kultivovaností a jemným humorem…“). Po odchodu
do důchodu se plně věnoval dobrovolné práci v SPMP.
Pomáhal odbornými znalostmi a až do konce života pilně
pracoval v sociálně zdravotní komisi Republikového výboru.
Zemřel nečekaně ve svých 80 letech při dopravní nehodě.
„Pokud čteme, nebo slyšíme o lásce a úctě k mentálně
postiženým, pak Ing. Želimír Procházka, CSc. byl toho
vzorem. Byl pilířem důležitých odvětví SPMP:
dokumentace, překladatelské činnosti (vydával „Čtení
o mentálním postižení“) a zahraničních styků. Nebál se
energicky probojovávat zlepšení péče o mentálně
postižené na nejvyšších místech i ve vládě. Jeho šarm
zmírňoval jeho neústupný boj a jeho snahy přinášely pro
naše Sdružení mnoho dobrých výsledků.“ Vzpomínala
Božena Gürtlerová v nekrologu v dubnu 2003.
Božena Gürtlerová, zakladatelka SPMP ČR se dožila
v roce 2014 sta let. Opustila nás o tři roky později.
Ustavující schůzku přípravného výboru SPMP svolala
na 18. června 1969 a již 9. září 1969 vyhlásila ustavení
Národního sdružení pro pomoc mentálně postiženým
na Pedagogické fakultě Palackého univerzity v Olomouci.
Od založení SPMP v roce 1969 až po II. národní
konferenci v roce 1974 byla předsedkyní a pak působila
v obvodním výboru Prahy 2 a v několika obdobích i jako
členka Ústředního výboru. V roce 2000 byla oceněna
Výborem dobré vůle Nadace Olgy Havlové za vynikající
realizaci projektů.
Augustin
Drobílek,
čestný
člen
SPMP
ČR,
spoluzakladatel
brněnské
organizace,
kronikář
a organizátor, zpracoval v roce 1983 znak Sdružení
pro pomoc mentálně postiženým. Odešel navždy v roce
2006, ale jeho znak SPMP ČR zůstává stále s námi.
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Ing. Stanislav Šimek (+2014)
Rádi jsme ho měli proto,
že uměl lidem naslouchat,
pro každého měl vhodné slovo,
a podle svých možností pomáhat.
Znali jsme se dlouho,
více jak čtyřicet let.
Známost přerostla v přátelství,
pevné jak polární led.

Dnes jeden z nás odešel,
na mne to teprve čeká.
Bylo to krásné přátelství
a život plyne dál, jako velká řeka.

Vzpomínal Ing. Stanislav Kain, CSc.,
dva roky předtím, než se předpověď posledního verše naplnila.

Ing. Šimek byl týmovým pracovníkem a ostatní kolegové také. Tehdy malý
kolektiv sekretariátu metodicky řídil 70 okresních organizací s 8.000 členy. Nejen
metodicky, ale i ekonomicky. Ing. Šimek měl na starosti zejména zařízení SPMP
a to jak jejich výstavbu, tak provoz. Například nebýt jeho, Ing. Kaina a Ing.
Kobery nepostavil by se Domov Dana, a nezískali bychom areál Hvozdy a těžko
by se tyto objekty podařilo udržet v provozu. Zkušenosti a manažerské
schopnosti, které měl Ing. Šimek z minulého zaměstnání, kdy byl ředitelem
odboru výstavby jaderných elektráren v Československu, plně uplatnil i pro
činnost Sdružení. V jednání s úřady byl nekompromisní, ale hlavně diplomatický.
Měl osobní zásluhu na získání řady dotací, nebo jejich navýšení.
Zapojoval se do veškeré rozmanité práce sekretariátu. Nechyběl na žádné
kulturní akci SPMP ve Středočeském kraji a osobně vedl kroužek práce
s počítačem pro lidi s handicapem. Za dobu svého působení ve Sdružení udělal
neskutečně mnoho pro tisíce dětí. Přitom ho znala jen hrstka lidí. Byl takovým
nenápadným, ale velmi důležitým a schopným „dobrým andělem“ nad děním
Sdružení.
Ing. Jaroslav Kobera (+2004)
byl druhým nenápadným a důležitým mužem v pozadí sekretariátu, který
spravoval a vyúčtovával milionové celostátní dotace organizací a zařízení SPMP
ČR. Byl schopným ekonomem, který mj. zavedl
na sekretariátu podvojné účetnictví. Z eseje či spíše
ze zpovědi nazvané „Já a moje dcera“ (4.1.1994) jsou
k zamyšlení například tyto myšlenky: „Jsem stárnoucí muž,
možno říci na sklonku života… Je to obrovský problém pro
otce zvládnout destruktivní pocit: mám defektní dítě …
udržovat společenské soužití nám pomáhalo sdružení …
manželka byla téměř zakládající členkou … Nestačí být
pouze členem organizace, je nutno v ní obětavě
pracovat“.
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Doc. PhDr. Iva Švarcová, CSc. (+77), odešla nečekaně 19.12.2017.
„Volno mívám ve středu, někdy i v úterý a ve čtvrtek.
Vypadá to, že se v tom důchodu nenudíme a stále je co
dělat. Ale snad to jednou vyjde, není žádný spěch“…
… napsala mi paní Iva Švarcová, když jsme hledali
termín pro naše setkání opět v cukrárně na Náměstí
Míru, kde jsme probírali vzpomínky z SPMP i současné
problémy. Bohužel – už to nevyšlo. Někdy bývá spěch
na místě.
Paní doc. PhDr. Iva Švarcová, CSc., byla pracovitou členkou sdružení,
jehož význam kdysi ocenila na konferenci k 25. výročí mimo jiné slovy „na všech
pozitivních změnách, k nimž ve speciálním školství došlo a dochází, se aktivně
podílí SPMP jako společenská organizace i jeho jednotliví členové, ať už v roli
rodičů nebo odborníků…“ Pracovala intenzivně jak v odborných komisích
sdružení, tak i v samotném republikovém výboru. Byla šéfredaktorkou našeho
časopisu „Mentální retardace“, který mnoho let s velkým nadšením tvořila.
Napsala mi „Měla jsem ten časopis ráda a myslím, že jsem nebyla jediná.
Způsob jeho likvidace byl podlý…“ Nebála se však otevřeně kritizovat i jiné
nešvary, které viděla okolo sebe jak ve společnosti, tak zejména v okruhu své
odbornosti ve speciálním školství.
Paní doc. PhDr. Iva Švarcová, CSc., byla uznávanou kapacitou ve svém
oboru. Přednášela mnoho let na vysokých školách pedagogiku a speciální
pedagogiku. Je autorkou množství časopiseckých článků a řady odborných
publikací z oblastí Základní pedagogiky (2005, 2008), Základy speciální
pedagogiky (2012), Mentální retardace (2000, 2003, 2006, 2011). Třináct let
vedla oddělení speciální pedagogiky ve Výzkumném ústavu pedagogickém,
z té doby je autorkou a spoluautorkou několika vzdělávacích programů pro žáky
s mentální retardací a učebnic pro pomocné školy. V poslední době se věnovala
zejména etice výchovy.
Jen ještě dodávám úsměvnou perličku, že milovala kočky, kočičky a
kocourky a někdy se pod svými články dokonce podepisovala jako „Iva Kočková“.

Ke vzpomínce
přidávám kočičky
a kocourky
z dílny Domova
Ráček o.p.s.
Vzpomínal JJV
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Ing. Stanislav Kain, CSc.(+83), odešel v tichosti 26.12.2016.
Poslední slabý stisk ruky, poslední pousmání. Se slovy: „za pár dní se zase
zastavím“ jsem odešel z labyrintu Motolské nemocnice. Místo další návštěvy
jsem však rozesílal přátelům smutnou zprávu a také jeho poslední báseň,
ve které vyslovil proroctví nazvané „Jednou to přijde“.
Jednou to přijde.
Je to taková zvláštní doba,
kdy odešla veškerá zloba,
kterou jsem kdy v životě měl
a na kterou jsem zcela zapomněl.
Je to takový zvláštní klid,
jaký je asi třeba mít,
abys slyšel ten bezzvučný zvon,
oznamující přicházející života skon.
Ze Sdružení pro pomoc mentálně postiženým v České republice tak
odešel poslední z těch třech vynikajících mužů, které jsem na sekretariátu
v Karlíně poznal a kteří udělali pro SPMP ČR nesmírně mnoho. Přitom je většina
členů sdružení ani neznala. Nejprve odešel Ing. Jaroslav Kobera (+2004),
ekonom, který mně zasvětil do hospodaření okresních organizací a celé
ekonomiky sdružení, pak Ing. Soběslav Šimek (+2014), který mě učil diplomacii
při jednání o dotacích a grantech s ministerstvy; naposledy odešel i Ing. Stanislav
Kain, vedoucí, jehož přehled v problémech a jejich řešení byl úžasný
a nedostižný. V životě jsem tak chytrého člověka nepotkal. Není možno vylíčit,
co pro SPMP všichni tito muži udělali.
Vedle povinností vyplývajících z řídící práce plnil však Ing. Kain
i povinnosti k rodině, nemocné manželce a postiženým dcerám Tamaře
a Taťáně. O dcery se velmi dobře staral, i když posléze ovdověl a navíc sám
bojoval se zákeřnými nemocemi. Až z jeho básní jsem se dozvěděl, jak „stavěl
hrady“, jak říkal velkým průmyslovým komplexům, na jejichž výstavbě se podílel
v Rusku za polárním kruhem, v Číně, na Kubě i na Slovensku. V odborné a řídící
práci byl vždy vysoce ceněn a v Rusku obdržel vysoké státní vyznamenání.
Po návratu do Prahy řídil český uranový program. V důchodu se pak plně
věnoval rozvoji Sdružení pro pomoc mentálně postiženým a legislativě, platné
pro osoby se zdravotním postižením. Opět s vynikajícími výsledky.
Na konci života v sobě objevil básnické nadání. Vydal čtyři sbírky veršů
nazvané „Výběr“, které odhalují jeho citlivou duši a hroznou, ale hroznou chuť žít,
zejména když cítil, že život není nekonečný. Veršů napsal desítky, snad stovky
a mnoho z nich nebylo a již nikdy nebude publikováno. Přidal jsem verš, který
napsal v pohodě na své zahradě v Holicích (byl i vynikající sadař).
Vzpomínal JJV
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Autoři příspěvků

Fotografie

Ambrosová Ivana Mgr.
Benedíková Luisa Mgr.
Bláhová Zuzana
Blažková Anna
Boldiš Josef
Buchtelová Eva Mgr.
Čajková Jana
Černá Marie doc.
Frančeová Eva
Gürtlerová Jana Mgr.
Halm František
Hasáková Blanka
Hrušková Ilonka
Jiránková Luďka Mgr.
Juranková Bohunka Mgr.
Kálalová M. Ing. a Balatková J. Mgr.
Kotačková Marie
Kratochvílová Hana
Kuboň Günther
Kvapilík Josef MUDr.
Latimier Camille
Lencová Jana
Okálová Hana a PhDr. Marta Teplá
Plšková Jana
Pospíšilová Vlasta
Ryšánková Hana
Soldánová Jitka Ing.
Solničková Gabriela Mgr.
Šmíd Marek Mgr.
Šmíd Michal Mgr.
Švachová Ludmila Mgr.
Švarcová Mária Mgr.
Uhlířová Barbora
Veselý Josef J. JUDr.
Vyberalová Ľubica Mgr.
Zemková Šárka

Omluvte kvalitu některých fotografií,
pořizovali je amatéři pro radost a ne
pro tisk.
Fotografie zkvalitnil IT specialista
Josef Boldiš z pobočného spolku Brno.
Fotografie poskytli autoři příspěvků
a dále ©Roman Sejkot, ©Herbert Slavík,
Robert Vachule ZORA Praha z.s., Milan
Bednařík studio Křivoklát, Josef Boldiš
z Brna, fotoarchivy kolektivních členů
SPMP ČR: HANDICAP LYCEA Praha
o.s., RAFTING CLUBU HANDICAP z.s.
a fotokronika z webu Domova Ráček
o.p.s.
Kresby
Vladimír Jiránek (*1938 +2012).
Michal Švarc (*1979 +2010).
Filip Kletvík
Modrý klíč (z kalendáře na rok 2019).
Úpravy textu Mgr. Bohunka Juranková,
Ing. Bohdan Salvet, Camille Latimier a
Michaela Lobotková.
Použité zkratky a vysvětlivky
OV – Okresní výbor,
RV - Republikový (dříve ÚV - Ústřední),
MěV - městský výbor.
DS - Downův syndrom
RCH – RAFTING CLUB HANDICAP,
kolektivní člen SPMP ČR
HCL – HANDICAP LYCEUM Praha,
kolektivní člen SPMP ČR
ZPMP SR - Združenie na pomoc
luďom s mentálnym
postihnutím v SR
JJV – JUDr. Josef J. Veselý (AlBert)
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často roztroušené, přímých pamětníků
přirozeně ubývá, málokdo si již vzpomíná
na detaily. Právě z těchto důvodů není
v publikaci například ani zmínka o aktivní
legislativní iniciativě SPMP v Poslanecké
sněmovně, v čele s JUDr. Janem Hutařem,
laureátem Ceny Olgy Havlové roku 2008.

Doslov
Cituji svého
oblíbeného klasika
J.W.Goethe:
„Člověk je bohat
tím, co učinil pro
druhé“.

Po „pionýrském období“ vzniku a
konsolidaci občanského Sdružení pro pomoc
mentálně postiženým, kterou popisuje
publikace vydaná k 25. výročí v roce 1994,
nastal rozmach nejen „velkých“ projektů,
ale díky nadšeným členům SPMP vznikla
řada stacionářů (ve stanovách zakotvených
jako tzv. „zařízení“) a vzniklo několik nadací.
Bohužel, toto období skončilo.

Smekám před takto bohatými lidmi,
zejména:
 před autory článků v této publikaci, kteří
připravili a uvedli do praxe „velké“ projekty
a učinili tak šťastnými mnoho lidí
s handicapem;
 před stovkami dalších lidí, kteří
uskutečnili ve prospěch druhých, bez nároku
na odměnu, své zdánlivě „malé“ projekty,
byť se o stovkách těchto akcí nebylo možné
v publikaci zmínit – jde např. o rehabilitační
pobyty, sportovní soutěže, abilympiády,
kulturní akce;
 před všemi ředitelkami a řediteli obecně
prospěšných společností a ústavů, kteří je
založili a řídí, a o kterých v této publikaci
padla pouhá zmínka, aniž by bylo možné
podrobněji zdůraznit, co vše museli a musejí
každodenně zvládat, bez ohledu na čas.

Lví
podíl
na
úspěšném
řízení
celorepublikové organizace měl sekretariát
SPMP ve spolupráci s volenými orgány,
zejména předsednictvem (v popisovaném
období vzpomeňme – v čele s Ing.
Květoslavem Kubíkem, MUDr. Josefem
Kvapilíkem, doc. PhDr. Marií Černou CSc.,
Mgr. Ivanou Ambrosovou a dalšími, včetně
jejich místopředsedů, jmenujme alespoň
skvělého Ing. Stanislava Kaina, CSc.).
Pro všechny, před kterými smekám a které
obdivuji, byl sestaven za pomoci
pamětníků a ve spolupráci s vedením
Společnosti pro podporu lidí s mentálním
postižením ČR, tento Sborník50.

Obdivuji všechny členy, kteří dokázali čelit
bující administrativě na všech stupních,
a přitom zvládali průběžně řešit nelehké
problémy a úkoly, vyplývající:
 z nového zákona o sociálních službách,
vyrovnat se s obsáhlými registracemi,
s
vypracováním
standardů,
ale
i s nepříjemnými inspekcemi;
 z nového občanského zákoníku a zákona
o veřejných rejstřících;
 z nařízení EU o ochraně osobních údajů
(GDPR), ze zákona o elektronické evidenci
tržeb (EET) a z jiných závazných pokynů
finančních či jiných orgánů.

Věřím, že tato publikace pomůže upevnit
hrdost členů na příslušnost ke spolku SPMP
ČR, který věkem slábne a ukáže široké
veřejnosti, čím jsou tito lidé bohatí.
JUDr. Josef J. Veselý, dětmi zvaný AlBert,
čestný člen (v SPMP od roku 1992).
Připojil jsem kapitolu SIGNUM LAUDIS,
v níž připomínám některé osobnosti, jež
zanechaly v SPMP hlubokou stopu, ale
ve Sborníku50 nebyla jejich činnost
presentována. Sehnat reference, podklady
a fotografie k těmto „legendám“ SPMP
nebylo vůbec snadné.

Tato publikace není, a ani nemůže být,
kronikou. Snaží se jen zachytit co nejvíc
pozitivních a hezkých momentů z naší
pestré práce, které by mohly být brzy
zapomenuty, neboť archivní materiály jsou

Kromě toho – součástí sborníku je
i jmenovitý seznam 144 čestných členů
SPMP. Také jim patří ZNAMENÍ CHVÁLY.
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