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Vitamy tu všecky, co dobru vulu maju...
Báseò Jardy Štveráka, zvaného Šutráka, vodáka HANDICAP LYCEA
zfPrahy, pøednesla pøi zahájení Videofestivalu v roce 2000 paní Ilona
Hrušková. Pak ji pøednesla i pøi finále i v letech 2002 a 2004.
Letos jsme ji slyšeli poprvé ve starohamerském náøeèí z úst básníøky paní
Olgy Tluèkové.
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Vitamy tu všecky,
co dobru vulu maju,
mou by zkelkovìk
i co se nìznaju.
Videofestival
num pravì zaèino,
ze spominek hodnì,
leckjery dobøe zno.
Pozno se tu vela,
co iny netuší,
dobre i nìdobre,
smich i tiò na duši.
Baj i zkušenosti
sny mou vyøeši,
najs pro ludi mosty
a poradi jak i.
Tøeba se pomluvi
o svojich problemach
video ukoe
i ivot v jeho snach.
Z tych pramenuv øika
poznaòo a co vic,
co bylo, co èeko
naš ivot bez hranic.

Vítáme tu všechny,
co dobrou vùli mají,
a jsou odkudkoli,
a cizí, èi se znají.
Videofestival,
ten právì zaèíná,
vzpomínek to pøíval,
co mnohý dobøe zná.
Pozná se tu hodnì,
co jiní netuší,
vhodné i nevhodné,
smích i stíny na duši.
Mnohých zkušenosti
pomohou sny vyøešit,
najít lidské mosty
i jak úspìšnì ít.
Proto domluvme se
o svých problémech,
i video nese
ivota pøínos, dech.
Z pramenù tìch øeka
poznání, kdo chce víc,
co bylo, co èeká,
èeká nás ivot bez hranic.
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Prvý apríl 2006 - den, kdy se Radegast poprvé usmál.
Kdy poøadatelé ze Školy ivota SPMP ve Frýdku-Místku, pod vedením manaera
®
Videofestivalu „S vámi nás baví svìt“ pana Güntera Kubonì (na 7. fotografii) postavili na podium kina
Vlast sochu zamraèeného boha Radegasta netušili, e se na jeho ulové tváøi, po 75 letech od vytesání,
poprvé objeví úsmìv. e se jí za zády Radegast spokojenì usmívá nemohla tušit ani starostka mìsta paní
Eva Richtrová, která mimo jiné øekla: … zároveò bych ale chtìla podìkovat všem, kteøí tuto nádhernou
akci pøipravili, a mùu vám øíci, e aè jsem ve funkci tøi roky, tak jsem takovouto záštitu nad tak
smysluplnou akcí nepøevzala a moc si toho váím. Tak ještì jednou, a se ten Videofestival povede...
Radegast prý pøináší štìstí. Úèastníkùm festivalu štìstí urèitì pøinesl, protoe ètvrté bienále
Videofestivalu se opìt vydaøilo. Nebylo to jen díky stále plnému stolu jídla a pití (6), kerý za pomoci
mecenášù pøipravili poøadatelé, ale hlavnì díky krásným snímkùm a skvìlému publiku. Rovnì úvodní
doprovodný program pøipravený kolektivem Miloslavy Soukupové, øeditelky Múzické školy v Ostravì,
mìl od slavnostních fanfár esového kvinteta studentù Janáèkovy konzervatoøe, pøes báseò Jardy
Štveráka, zvaného Šutráka: „Vítáme tu všechny...“ pøednesenou tentokrát ve starohamerském náøeèí
básníøkou Olgou Tluèkovou (1), a po balet vozíèkáøù (2), silný emotivní náboj.Ale nepøedbíhejme.
Kdy 1. dubna 2000 vyslovil „filmový tatínek Albert“ z komedie století a také kmotr
Videofestivalu, Július Satinský v praské Národní galerii na závìr památnou vìtu „Na tento prvý apríl
nikdy nezabudnìm. Nech ije Videofestival...“ netušil, e po šesti letech, opìt první sobotu v dubnu
podobnou vìtu vysloví po písnièce „S tebou mì baví svìt má zlatá Emèo“ na závìr ji dvanáctého
festivalu všech 240 úèastníkù z Èech a Slovenska (4).
Všechny dosavadní Videofestivaly, a ji byly pod taktovkou manaérù Bohumila Šmída
zxHandicap centra SPMP Srdce v Podìbradech, Ivo Vykydala z SPMP v Šumperku, Ilony Hruškové
zxDomova Ráèek v Rakovníku, Marie Kotaèkové v Tøebíèi, Františka Halma a Karla Dupiny v Brnì, èi
autora projektu v Praze, mìly rovnì skvìlou atmosféru a ukázaly divákùm mnoho krásných snímkù,
dodnes pøipravených v pùjèovnì Videokabinetu HANDICAP LYCEA v Praze pro zájemce ke klubovým
projekcím.

8

9

10

Pøi Videofestivalech se vedle hlavní ceny - sošky „zlatého“ ALBERTA (11) od výtvarníka
Vladimíra Tesárka a slévaèe Petra Kuèery vdy pøedává pokadé jiná cena festivalového mìsta. Ve
Frýdku-Místku se spolu s diplomy s fotografií tøetího „filmového tatínka“ Pavla Nového (10) pøedloni
Václava Postráneckého (8) a ještì pøed tím Julia Satinského (9), pøedávaly sošky RADEGASTA, které
navrhl manaer festivalu a vyøezal Tomáš Cidlík (na oplátku darem dostal od autora festivalu sošku
„zlatého“ALBERTA) (5).

Porota, její èinnost opìt velmi dobøe koordinovala Ivana Balcárková ze SDM v Sedlci, vèele
sxpøedsedou Jaromírem Zaoralem z Èeské televize Ostrava nemìla lehké rozhodování. Do soutìe se
pøihlásilo 42 autorù z øad kinoamatérù nestátních neziskových organizací, ústavù sociální péèe, obecnì
prospìšných spoleèností i jednotlivcù (nejvzdálenìjší byl a z Montrealu v Kanadì). Porota sloená
zxfilmových odborníkù, speciálních pedagogù, lékaøe i rodièù handicapovaných dìtí, udìlila ètrnácti
snímkùm hlavní cenu, tøem snímkùm cenu festivalového mìsta a ètyøem nejúspìšnìjším snímkùm obì
ceny. Dalších osm snímkù ocenila èestným uznáním.
Cenu festivalového mìsta, sošku RADEGASTA, dostalo také obèanské sdruení HANDICAP
LYCEUM Praha za autorství Videofestivalu, dále Domov Ráèek o.p.s. z Rakovníka, který se na pøípravì
podílel a pochopitelnì Škola ivota SPMP ve Frýdku-Místku, která krásný záitek perfektnì
zorganizovala.
Tím nejpùsobivìjším snímkem, který získal obì ceny, byl slovenský videoklip „Diagnóza G 35“
zpìváka Tono Nováka, který písní nejen rozdává sílu ostatním lidem postieným roztroušenou sklerózou,
ale i pøes tento handicap si plní svùj dávný sen: zdolává za pomoci tatranských nosièù Lomnický štít.
Vedle nìho v sále kina Vlast sedìl (také na vozíku) „Èíha“ pan Miroslav Èiháèek, který zase s elektrickým
vozíkem zdolal nejvyšší èeskou horu (za vozíkem utíkal s kamerou Miroslav Trudiè a získal tak „zlatého“
ALBERTA za snímek „Snìka“). Dvojnásobnì ocenìným snímkem byl ještì èernobílý vtipný
„Zuzanèin den“ Michala Šmída z Handicap centra SPMP Srdce v Podìbradech, dále zajímavý snímek
„Hipoterapie v Javorku“ Magdaleny Bakaláøové z Denního stacionáøe v Tøebíèi a snímek „My a NÁŠ
SVÌT“ autorské dvojice Jakuba Farného a Lenky Klepáèové o vybudování krásného Centra pro lidi
sxmentálním postiením ÚSP Prno.
Ocenìní „zlatým“ ALBERTEM mimo ji zmínìných porota udìlila tìmto amatérským snímkùm:
„Povídání s Honzou“ autorky Ilony Hruškové a Petra Vitvarové z Domova Ráèek o.p.s. v Rakovníku;
„První zimní olympiáda“ autorù Miroslava Sikory, Günthera Kubonì, Antonína áèka ze Školy ivota
SPMP ve Frýdku Místku; „Jevištì porozumìní“ autorù Jana Fencla a Martiny Péèové, ze Støediska rané
péèe o neslyšící Tamtam v Praze; „Starci na chmelu“ videoklip souboru Daneáèek, autorù Rudolfa
Adlera a Marka Jíchy ze zaøízení DANETA v Hradci Králové; „Canisterapie“ autorky Jany Rathenové z
Chomutova; „ijeme…“ autorky Jitøenky Obralové z klubu SPMP „ijeme...“ v Ostravì (3); „Taková
jsem já“ autorù Jany Èeské z ÚSP ve Zvíkovci a Rudolfa Sedleckého z Rakovníka; „ODYSSEA“ - seriál
ze ivota lidí v chránìném bytì DUHA Praha, autorù Jana Šlosárka a Evy Broové; „Videomix
kf35.fvýroèí SPMP“ autorky Jany Kálalové z Jablonce nad Nisou.
„Zlatého“ ALBERTA udìlila porota profesionálním snímkùm: „Atlas Charity“ o zaøízeních
vxSeveromoravském kraji od Studia TELEPACE s.r.o., Ostrava; „Jak jsme to dobøe nacvièili“
oxdivadelním festivalu Centra SPMP Pøerov od Studia Velehrad; „Nadìje v NADÌJI“ o péèi vìnované
seniorùm od autorù Otto Daòka a Jana Slámy z NADÌJE v Brnì.
Cenu festivalového mìsta Frýdku-Místku, sošku RADEGASTA udìlila porota dále snímkùm:
„Lidé s mentálním postiením tanèí“ autorky Eriky Landischové z Prahy a „Kam kráèáš Barborka
Barcíková“ autora Miroslava Števèeka ze Slovenska.
Spolu s autorem projektu pøedával ceny ji potøetí pøítel Videofestivalu, moderátor Eduard
Hrubeš, dritel sošky „zlatého“ ALBERTA z roku 2000 a také Karel Sehoø, poslanec Parlamentu ÈR.
Nepøedávaly se jen diplomy a sošky, ale také dárky. Tøeba emotivní obrazy namalované v chránìné dílnì
Domova Ráèek o.p.s. pøedávali spolu s øeditelkou, paní Ilonou Hruškovou, osobnì jejich autoøi Kuba
Tupý a Honza Majba. Jak starostka mìsta, tak oba obdarovaní pøemoitelé nejvyšších hor z nich mìli
upøímnou radost. Obraz za odmìnu obdrel i manaer festivalu a oba speakeøi, kteøí pøijeli organizátorùm
pomáhat z tøebíèské organizace SPMP: její tiskový mluvèí a self-advokát Martin Trnka a pøedsedkynì
paní Marie Kotaèková. Milé byly také dárky Barborce Barcíkové ze Slovenska, které pro ni nachystali
protagonisté ji ocenìných snímkù: Zuzanka z Podìbrad a Honza z Rakovníka a tøeba i písnièky které
nazpíval, nahrál na CD a domovùm, zaøízením a ÚSP rozdal soubor Daneáèek. Poøadatelé však
nezapomnìli na nikoho a kadý úèastník si vedle záitkù odnášel i malinkou sošku Radegasta.

Seznam soutìních snímkù Videofestivalu 2006
ABILYMPICS 2005 (11´) Juøenèák. Dokument z VI. celorepublikové abilympiády 22.10.
Atlas Charity 2005 (14´) Studio TELEPACE. Vahalíková, Pospíšil. Cyklus pøíbìhù.
Besídka pro rodièe (14´) ika, Horníèková. ÚSP Prno. Dokument z akce.
Canisterapie (10´) Rathnerová, Chomutov. Dokument o poèáteèním setkání s canisterapií.
Daneáèek Starci na chmelu (klip 6´) A. Sondová, DANETA Hradec Králové.
Diagnóza G 35 (klip 4´, dokument 5´) Anton Novák Slovensko. S ROS na Lomnický štít.
Domkiáda 2005 (4´) Klíma. 11. nesoutìní setkání handicapovaných klientù ÚSP z ÈR.
Herlíkovice 2004 (8´) Fencl, Fenclová TAMTAM. Pobytová akce s terapií a semináøem.
Hipoterapie v Javorku (10´) Bakaláøová, Klusák. O lásce ke zvíøatùm a radosti z kontaktu.
Jak jsme se to uèili (11´) Rywiková. ÚSP Ostrava Muglinov. Dokument z èinnosti.
Jak jsme to dobøe nacvièili… (10´) Studio Velehrad. Divadelní Pøerov SPMP po šesté.
Jak slavíme svátky u nás v Liblínì (11´) Faitová a kolektiv. Besídka klientù ÚSP.
Jevištì porozumìní (17´) Fencl, Péèová. Audiovizuální Tøíkrálový koncert.
Kam kráèaš Barborka Barcíková? (11´) M. Števèek. Slovensko. ivotní pøíbìh Barborky.
Kuchynì jiního Vietnamu (6´) Holáò, Holáòová SPMP N. Jièín. Dokument z hezké akce.
Lidé s mentálním postiením tanèí (5´) Landischová. Taneèní vyjádøení lidí s MP.
Lidé z Modrého klíèe tanèí v Rudolfinu (10´) Landischová. Dokument.
Lipnice n. S. - cyklistický rehabilitaèní pobyt (11´) Hrdý, Hasáková. Sestøih 2004 a 2005.
Mozaika (6´) Vykydalová, Pudilová, Šumperk. Poetický snímek o integraci.
Mùj èas (klip 3´) Martin Adámek. O boji s èasem (na téma „sanitka“).
My a „NÁŠ SVÌT“ (16´) Farný, Klepáèová. Budování a první dny v novém ÚSP Prno.
Nadìje v Nadìji (10´) Danìk, Sláma. NADÌJE Brno. Péèe o seniory.
Náš barevný svìt. O Vánocích. (10´) K. Maláèová. Zimní radovánky a vánoèní nadílka.
ODYSSEA: Jirka; Ivan a Jitka; Pavel. (3 x 10´) Broová, Šlosárek. DUHA. Tøi pøíbìhy.
Perníková chaloupka (10´) Bìlohlavý RELAX Plzeò. Hraný snímek.
Povídání s Honzou (9´) Vitvarová, Hrušková. Domov Ráèek. O ivotì kluka s DOWN synd.
Rozcvièka (5´) Rekondièní pobyt BETÁNIE v Hodonínì u Kunštátu. Skála, Mádrová.
Semináø REHAPROTEX 2004 (27´) Kálalová M., Krafek, Nosek. Záznam ze semináøe.
Slapský cejn (10´) Veselý, Dedek. Dokument z 15. vodáckého rehabilitaèního tábora HcL.
Snìka (11´) Trudiè. Dokument z rekordního zdolání Snìky na vozíku p. Èiháèkem.
Støediska rané péèe (3´) Vachule a kolektiv. Praha. Vizitka støedisek v ÈR.
Taková jsem já (10´). Èeská, Sedlecký. Dokument ze ivota dìvèat v ÚSP Zvíkovec.
Vánoèní koncert 2005 (10´) Studio P.S.T., Stanìk, Hostašová, Kotaèková. SPMP v Tøebíèi.
Videomix k 35. výroèí SPMP (4´) Kálalová J. a M., Bouda, Blafka. Pozdrav konferenci.
Vlak plný úsmìvù (40´) Èajka, Horská, Novák, ÚZ. Dokument jízdy na festival ve Zlínì.
Vstupte do našeho svìta (14´) AUTISTIK o.s., Jelínková. Ukázka strukturovaného uèení.
Zimní olympiáda 2005 (12´) Sikora, Kuboò, áèek. Dokument z lyaøského závodìní.
Zuzanèin den (10´) Šmíd, Brzáková SPMP Podìbrady. Jeden den v chránìném bytì a dílnì.
ijeme… (10´) Jitøenka Obralová, SPMP Ostrava. Ukázka z èinnosti klubu „ijeme...“

Seznam nezaøazených snímkù
Kovová krása / Praha / Natus... (10´) Fotofilmový klub Uherský Brod. Tøi poetické snímky.
Tegether or apart? / Dohromady èi zvláš?(6´) Gauthier. Kanada. Rozhovor zamilovaných.

Pouité zkratky: SPMP : Sdruení pro pomoc mentálnì postieným; ÚSP : Ústav sociální péèe; HcL : HANDICAP
LYCEUM; ROS : roztroušená skleróza; MP : mentální postiení; ÚZ : Unie eleznièních zamìstnancù.

HANDICAP LYCEUM Praha (1991) realizuje projekty pøevánì
sxcelorepublikovou pùsobností. Ve svém poslání má „poskytování
vzdìlávacího, poradenského, organizaèního a zprostøedkovatelského servisu
osobám s handicapem a jejich asistentùm“. Poøádá rekvalifikaèní kurzy
axškolení, organizuje rehabilitaèní a ozdravné pobyty, výcvikové a poznávací
tábory, kulturní, spoleèenské a sportovní akce. Vydává publikace, natáèí
axzpracovává videozáznamy a vede videokabinet (archiv a pùjèovnu). Podílí
se na realizaci humanitárních projektù i jiných sdruení, nadací a veøejnì
prospìšných spoleèností. Je patronem Domova Ráèek o.p.s. v Rakovníku pro osoby s handicapem.
HANDICAP LYCEUM Praha je èlenem Èeské rady humanitárních organizací (1993), kolektivním
èlenem Sdruení pro pomoc mentálnì postieným (1969) a èestným èlenem spolku „Vltavan“ (1871). Od
roku 1984 do roku 1991 pùsobilo jako obèanské Sdruení mládee a rodièù „S tebou mì baví svìt“. Nemìlo
nikdy ádné zamìstnance, veškerou èinnost zajišovali a zajišují dobrovolníci. V letech 1991 a 2005
uspoøádalo za pomoci expertù jednadvacet rùzných kurzù, kterých se zúèastnilo celkem 393 úèastníkù z 51
organizací. V jedenácti jazykových kurzech se uèilo 127 zájemcù z 27 obèanských sdruení. V osmi
základních a zdokonalovacích kurzech pro vedoucí rehabilitaèních táborù se vyškolilo 191 hlavních
vedoucích a 35 instruktorù handicapované mládee z 22 obèanských sdruení (a k tomu byl vydán metodický
Sborník). Ve dvou celoroèních kurzech „bocmanù“ tj. zástupcù vedoucích vodáckých oddílù se proškolilo 40
osob z øad handicapované mládee. Od svého zaloení HANDICAP LYCEUM uspoøádalo patnáct
rehabilitaèních vodáckých táborù u nejrùznìjších øek a jezer Èech a Slovenska a dvakrát asistovalo i na
pobytech vozíèkáøù - potápìèù u moøe (dodejme, e pøed tím poøádalo desítky táborù, sportovních a jiných
akcí pro zdravou mláde). Z Videokabinetu zapùjèilo zájemcùm 291 snímkù, které shlédlo 3.382 divákù pøi
84 klubových projekcích a instruktáích.
HANDICAP LYCEUM Praha je autorem projektu a vlastníkem ochranné známky Videofestival®
„Sxvámi nás baví svìt“. Duchovním otcem projektu je pøedseda správní rady HANDICAP LYCEA Praha
axDomova Ráèek o.p.s. v Rakovníku JUDr. Josef J. Veselý (který byl øadu let mj. té místopøedsedou
Sdruení pro pomoc mentálnì postieným ÈR, øeditelem Nadaèního fondu SPMP „Rodièe dìtem“,
vicepresidentem a pøedsedou správní rady Èeské rady humanitárních organizací). Projekt spatøil svìtlo svìta
pøed sedmi lety, pøesnì 9. 9. 1999. Od té doby se uskuteènilo ji dvanáct festivalù, které shlédlo pøes 3.300
divákù, nepoèítaje v to diváky magazínu ÈT „KLÍÈ“. Náklady Videofestivalù (kadé bienále stojí v prùmìru
350.000 Kè) byly vdy uhrazeny bez státních dotací výhradnì s pomocí grantù nadací a nadaèních fondù,
darù obèanských sdruení a mecenášù z øad právnických i fyzických osob. Penìzi se však nedá vyèíslit tisíce
hodin dobrovolníkù, bez kterých by se tato akce nedala uskuteènit. Díky.
Poprvé probìhlo èeské kolo v Rakovníku, moravské v Šumperku a celostátní v Podìbradech v únoru
2000; nezapomenutelné finále se uskuteènilo 1. apríla v Národní galerii v Praze. Tam jsme také uvítali
vxsrpnu, v rámci 5. svìtové abilympiády i úèastníky mezinárodního kola. V roce 2002 probìhlo moravské
kolo v Tøebíèi a opìt èeské kolo v Rakovníku a finále 1. máje v Národní galerii v Praze. O dva roky pozdìji,
tedy roce 2004, se vedle Prahy a Tøebíèe stalo festivalovým mìstem Brno. Finále se konalo 1. máje
vxbrnìnské Moravské galerii. Poslední, letošní bienále, bylo jednokolové; festivalovým mìstem se stal
Frýdek-Místek a finále s usmìvavým Radegastem bylo opìt 1. apríla. Jubilejní páté bienále je plánováno na
1.máje 2008.
Porota Videofestivalu® „S námi vás baví svìt“ zhodnotila snímky 25. února
2006. Pracovala ve sloení: Mgr. Ivana Balcárková (øeditelka Speciálního domova
SPMP v Praze Sedlci), Jiøí Èervenka (pracovník zdravotnì sociálního odboru
Ministerstva zdravotnictví), Karel Dupina z Brna (místopøedseda SPMP ÈR), MUDr.
František Dedek (èlen Èeského klubu kinoamatérù Praha), Marie Kuboòová (èlenka
SPMP Frýdek-Místek), Mgr. Jaromír Zaoral (pracovník Èeské televize Ostrava).
Sxhlasem poradním se práce poroty dále zúèastnila Ilona Hrušková (øeditelka Domova
Ráèek o.p.s. v Rakovníku a programová asistentka projektu) a JUDr. Josef J. Veselý
(pøedseda správní rady a autor projektu). Práci poroty dále sledovali Günther Kuboò,
manaer finále a Marie Kotaèková (SPMP Tøebíè) jako speaker finále. Ve smyslu zásad
projektu zastupoval Karel Dupina rodièe dìtí s handicapem a Jiøí Èervenka obèany
sxhandicapem. Koordinátorkou práce poroty byla Mgr. Ivana Balcárková, pøedsedou
komise byl zvolen Mgr. Jaromír Zaoral.
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Škola ivota SPMP ve Frýdku-Místku získala v roce 2004 svým snímkem
„VII. Sportovní olympiáda“ jednoho ze šestnácti „zlatých“ ALBERTÙ
axmohla se tak ucházet o nominaci na uspoøádání pøíštího Videofestivalu
vxroce 2006. Øeditel školy pan Günther Kuboò získanou nominaci uvítal
jako jednu z pøíleitostí k pøipomenutí 15. výroèí od jejího zaloení.
Zøizovatelem Školy ivota je okresní organizace SPMP. Škola byla otevøena
2. záøí 1991. Zaèala se skromným vybavením a uívalo jí pìt klientù. Dnes,
po patnácti letech, je plnì vybavena potøebnými rehabilitaèními pomùckami
a uívá ji šestnáct klientù s mentálním a kombinovaným postiením ve vìku
od ètrnácti let. Ucelenou souèástí denního reimu je tìlesná pøíprava, stálé
opakování základního uèiva a sebeobsluhy. Škola poøádá rekondièní
axpoznávací pobyty a má bohatou klubovou èinnost. Zvláštní zásluhu má na
poøádání sportovních olympiád, kterých se zúèastòují stovky závodníkù s handicapem. Pøi
Videofestivalu pracoval organizaèní štáb ve sloení: Marcela Siederová, Miroslav Sikora, Ing.Leona
Hanáková, PhDr. Alena Rybková, Hedwig Wojnar, Bc. Pavel Bujnoch, Jaromír Èervek, Antonín áèek.
Zxtøebíèského SPMP jim jako speakeøi pomáhali jeho tiskový mluvèí, self advokát Martin Trnka
axpøedsedkynì Marie Kotaèková.
Múzická škola Ostrava - jedineèné kulturní zaøízení na území mìsta, které
nabízí estetickou výuku a sociální integraci zdravotnì postieným dìtem,
mládei i dospìlým. V minulosti byla vytvoøena pomìrnì rozsáhlá sí
základních umìleckých škol a dalších kulturnì-výchovných zaøízení pro
zdravé dìti, ale zdravotnì handicapovaným neslouila. Proto byla v roce
1991 zaloena múzická škola, aby vyrovnala tento nepøíznivý stav a aby
umonila zdravotnì postieným obèanùm plnohodnotný osobnostní
axestetický rozvoj; nabízí program pro ivot. Múzická škola je souèástí
ostravské Lidové konzervatoøe a zøizovatelem je Statutární mìsto Ostrava.
Uskuteèòuje výuku základních umìleckých ánrù, tzn. divadla
axslovesnosti, sólového zpìvu, hry na hudební nástroje, dále výtvarnou
výchovu a taneèní obory. Terapeutické obory vyuívají obrovské síly umìní a umìleckých prostøedkù
muzikoterapie, zpìvoterapie, arteterapie, psychoterapie, ergoterapie a dalších k ovlivòování patologicky
zmìnìných funkcí organismu. Dùleité je pùsobení školy v sociální integraci, vèleòování zdravotnì
postiených do normálního ivota, do normálních lidských vztahù. Pro Videofestival pøipravila Múzická
škola pod vedením Mgr. Miloslavy Soukupové krásný úvodní koncert ve kterém zazpívali Karolína
Molinová s Petrem Baïurou, Pavla Èichoòová, Monika Foltýnová, Tereza Vašutová s Igorem Vašutem,
Sandra Schwarzová, Nikol Kantorová, Zuzana Fišerová a Martin Gurbal j.h. Klavírní doprovod zajistili
Lukáš Kozubík, Drahomíra Rysová, Nikol Kantorová, Karel Šín a Petr Veselý. Na altovou a sopránovou
flétnu zahrál Adam Blaek. Úasný, nezapomenutelný závìr koncertu pøipravila taneèní skupina VÝZVA
a hosté z NDM Ostrava (2) v choreografii Terezy Vejsadové. Programem provázel diváky za pomoci
scénáøe psaného braillovým písmem Mikuláš Ïurko.
Domov Ráèek o.p.s. Rakovník je nestátní, neziskové humanitární zaøízení,
které ji deset let peèuje o handicapované osoby Rakovnicka. Domov
pomáhá dvaceti dospìlým „dìtem“ proít plnohodnotný ivot; zajišuje pro
nì denní pobyt v dobrém kolektivu, práci v chránìné dílnì, podle monosti
ixvýchovu a vzdìlávání, pro nìkteré také bydlení v chránìném bytì
sxèásteènou asistenèní slubou. Dennì je pøipravován bohatý rehabilitaèní
program s rùznými druhy terapie. Domov také poøádá rehabilitaèní pobyty,
výlety, vodácké tábory, kulturní pøehlídky a výstavy, divadelní festival
„D*Ráèek“ a filmové festivaly nejen pro handicapované, ale v rámci
integrace i pro širokou veøejnost. Domov sám získal øadu cen jak pøi sportovních olympiádách, tak
regionálních kulturních soutìích, a zejména pøi Videofestivalech, kterých je ji od roku 2000
spolupoøadatelem, a paní øeditelka Ilona Hrušková programovou asistentkou.
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Zlatá listina mecenášù Videofestivalu 2006 „S vámi nás baví svìt“
Záštitu nad ètvrtým bienále pøevzala
starostka mìsta Frýdku-Místku paní Ing. Eva Richtrová
Projekt podpoøily dotací, grantem èi finanèním darem právnické osoby:
x

70.000,- Kè
50.000,- Kè
30.000,- Kè
20.000,- Kè
16.300,- Kè
15.620,- Kè
15.000,- Kè
10.000,- Kè
10.000,- Kè
10.000,- Kè
6.250,- Kè
5.000,- Kè
3.500,- Kè
3.000,- Kè
3.000,- Kè
2.000,- Kè
1.111,- Kè

Plzeòský Prazdroj a.s., pivovar RADEGAST (projekt Obèanská volba)
Mìsto Frýdek Místek
Èeská rada humanitárních organizací
CHANCE a.s., sázkové kanceláøe
SLEZAN Frýdek-Místek a.s.
Domov Ráèek o.p.s. Rakovník
Nadaèní fond SPMP „Rodièe dìtem“
PRODOS Ing. Procházka
KOOPERATIVApojišovna a.s.
Sdruení MEKUS
PROBO TRANS BEROUN, spol. s r. o.
SPMP Krajský výbor Ostrava
RICHTER GEDEON R. T. Slovakia
Firma PETRKLÍÈ zásilkový obchod
Støedoèeský kraj
SPMP Krajský výbor Praha
Klub SKIJÁKÙ MORAVSKÝCH

Projekt podpoøily finanèním darem fyzické osoby:
x

Mgr. Josef Pìlucha, øeditel Støední školy strojírenské a dopravní
Ing. Karel Sehoø, poslanec parlamentu
Jana Lencová øeditelka sekretariátu SPMP ÈR Praha
JUDr. Josef J. Veselý pøedseda správní rady (AlBert/autor projektu)
Mgr. Ivana Balcárková, øeditelka Domova SPMP Sedlec (koordinátorka porot Videofestivalu)
Ilona Hrušková øeditelka Domova Ráèek o.p.s. (programová asistentka Videofestivalu)
Pomoc a podporu projektu dále poskytli:
x

Domov Ráèek o.p.s. Rakovník, PROBO GROUP a.s., Moravskoslezský kraj, Mìsto Frýdek-Místek,
Blesková tiskárna s.r.o. Praha, Ministerstvo kultury NIPOS ARTAMA-Mgr. M. Tušèák (uhrazen
poplatek OSA), Petr Lášek Praha, Marie Kotaèková SPMP Tøebíè, Karel Dupina SPMP Brno,
zamìstnanci kina „Vlast“, vedení Støední školy strojírenské a dopravní a Støední školy gastronomie
axslueb ve Frýdku-Místku, management a pracovníci ubytovny SLEZAN a.s., Agentura RUNNER
Richard Guák Spišská Nová Ves, SERONO Trnava, Slovenský ZVÄZ SCLEROSIS MULTIPLEX
Trnava.Aještì: Leo Skuplík a Míša Michna, kteøí nás o pøestávkách festivalu doprovázeli hudbou.
Nejsou však uvedena jména desítek dobrovolníkù, kteøí vìnovali zdarma svoji práci a èas ke zdárné
realizaci projektu. Dodejme, e vstupné ani jiné poplatky se na festivalu nevybírají.

x
Dìkujeme.

x
®

Autorem projektu Videofestival „S vámi nás baví svìt“ je obèanské sdruení HANDICAP LYCEUM Praha,
IÈ 61383546 vèele s pøedsedou správní rady JUDr. Josefem J. Veselým/AlBertem, kontakt 602-653-096.
128 00 Praha 2, Plavecká 4/404, telefon 224-910-364, hclpraha@volny.cz.

Vytiskla Blesková tiskárna, spol. s r. o., sponzor Videofestivalu

