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Pozdrav z Bratislavy od Alberta, 22. mája 2002
„Vítajte, vy ste moja prvá návštìva po dlhej dobe!“
Tìmito slovy nás pøivítal náš milý „Albert“ - Július Satinský, kdy nám
odemkl sklenìné dveøe nenápadného èináku v Dunajské ulici. Nebýt jeho
trochu pobledlých tváøí, nikdo by ani nepoznal, e má za sebou tìké dny na
nemocnièním lùku. Ale postavu, tu má ale stále správnou - s bøíškem, jako
mìl jeho MUDr.Albert Horák ve veselohøe století „S tebou mì baví svìt“.
Zavedl nás do své malé pracovny, plné knih a obrázkù, ze které má krásný
výhled na Bratislavu. Nám padla do oka soška „zlatého“ ALBERTA
Videofestivalu 2000 s rodným èíslem 001 stojící na knihovnì. „Taky mi ji
Lasica závidí!“ dodal k tomu hrdì Mistr a usadil se v pohodlném køesle.
Podíval se zvìdavì na nás a my s trémou vykoktali své poslání:
„Nejprve Vám Mistøe musíme pøedat dopis z 1. kvìtna, který v praské Národní galerii podepsalo
190fúèastníkù finále Videofestivalu 2002 vèele s Václavem Postráneckým a Eduardem Hrubešem. K tomu
také „Albertùv diplom“ patrona Videofestivalù a CD s nejlepšími letošními snímky“.
Napsal hezkými slovy odpovìï:

Zasmál se logu Videofestivalu 2004 od Vladimíra Tesárka, podaroval nás svoji novou knihou
„Èuèoriedkareò“ ke které pøipojil autogram a do kamery pozdravil diváky „slávného Videofestivalu“
kterým slíbil, e v roce 2004 pøijede na jeho finále do Brna i se všemi filmovými tatínky, vèetnì Palka
Nového.
Ukázal nám diáø, kde mìl vloni zabarvena políèka natáèecích dnù, vystoupení na divadle, v televizi apod.
Letos tam má zabarvena políèka dnù chemoterapie, odbìrù, kontrolních testù apod. Proto nemohl pøijet
do Prahy. Ale u se objevují i políèka, kdy zaèíná pracovat (zatím jen pro rozhlas) a tìší se a ho
„predátoøi“ - tak øíká lékaøùm, pustí ze svých spárù. Domluvili jsme se, e se za rok opìt sejdeme, a
budeme pøipravovat Videofestival 2004 a slíbili jsme, e mu pøivezeme druhou „kadibudku“ s vínem,
stejnou jako dostal Václav Postránecký. Ve filmu byly pøece také dvì. Mistr má toti od své manelky,
lékaøky, pøedepsáno uívat èervené víno po troškách jako lék. Na lahvièce Svatovavøineckého, kterou mìl
za stolem palcem ukázal, kolik smí dennì vypít.
Pùl druhé hodiny ubìhlo v pøíjemného rozhovoru jako voda. Mistr si s námi povídal jako se starými
pøáteli, tréma zmizela. Odcházeli jsme s hezkými pocity. Natoèili jsme ještì zábìry sluncem prozáøené
Bratislavy Dunaje, Hradu, nové promenády s vodotrysky u Národního divadla, poèkali si na tóny
zvonkohry na Kamenném námìstí a po chvíli bloudìní vyrazili zpátky do Èech.
PS: Július Satinský, bez ohledu na smutný den 29. 12. 2002, dodrel svùj slib, e se na pøíštím
Videofestivalu sejdou všichni tatínkové z komedie století. 1. máje 2004 pozdravil ze støíbrného plátna
úèastníky finále, mezi kterými byli ifVáclav Postránecký a Pavel Nový. Díky Alberte.

VIDEOFESTIVAL 2004 „S vámi nás baví svìt“
Je to neuvìøitelné, ale ji tøetí bienále Videofestivalu
skonèilo. Poèet divákù na všech jedenácti festivalech
tak dosáhl èísla 3.060. Stejnì divákù vidìlo snímky
pøi klubových projekcích, školeních a „Albertkách“
(diváci, kteøí snímky vidìli v televizi se spoèítat
nedají). V pùjèovnì Videokabinetu je nyní pøes 300
kazet a CD se snímky amatérù nestátních
neziskových organizací z Èeské republiky i ze
zahranièí, amatérù registrovaných v rùzných
filmových klubech a také profesionálù. Ji nyní se
zaèalo pøipravovat ètvrté bienále. Videofestival 2006
probìhne 11. února v Praze, 25. února ve FrýdkuMístku a finále 1. apríla 2006 v Brnì. Uzávìrka
pøihlášek je 21. listopadu 2005. Nesoutìní projekce
„Albertky“ se uskuteèní 26. února 2005 v Praze.

Tøetí bienále bylo vìnováno
20. výroèí zaloení obèanského sdruení HANDICAP LYCEUM Praha
a 35. výroèí zaloení Sdruení pro pomoc mentálnì postieným ÈR.

Finále Videofestivalu.
Moravská galerie v Brnì,
1. máj 2004
x
Finále se konalo pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje pana Ing. Stanislava Juránka v krásném
paláci Umìlecko prùmyslového musea Moravské galerie, který zaplnilo více ne 190 divákù z Èeské
afSlovenské republiky.
x

Hlavní ceny Videofestivalu 2004 sošky „støíbrného a zlatého“ ALBERTA pøedávali nejlepším snímkùm
dva „tatínci“ z veselohry století „S tebou mì baví svìt“: Václav Postránecký a Pavel Nový. Tøetí tatínek
Július Satinský, alias Albert, pozdravil úèastníky ze støíbrného plátna. Poøadem provázela Ilonka
Hrušková (øeditelka Domova Ráèek). Manaerem finále byl Karel Dupina (místopøedseda SPMP ÈR).
x

Spolupracovali: Mìstská organizace Sdruení pro pomoc mentálnì postieným lidem (SPMP) v Brnì
vèele s pøedsedou Františkem Halmem (místopøedsedou SPMP ÈR) a pracovníci Moravské galerie
vfBrnì vèele s øeditelem, panem Markem Pokorným. Úèinkovala cimbálová muzika SYLVÁN pod
vedením Jiøího Lederera a Jaromíra Novotného a hudební soubor z ÚSP v Kyjovì. K 35. výroèí SPMP
byla pøipravena poutavá výstavka dokumentù.
x

Je milé, e na finále pøijeli, a na jednu výjimku, všichni autoøi soutìních snímkù (dva z nich si pøevzali
zfrukou Marušky Kotaèkové dodateènì støíbrnou sošku ALBERTA, kterou si nevyzvedli v èeském
afmoravském kole. Sošky se toti pøedávají výhradnì na festivalu). Na finále také pøijeli protagonisté
snímkù z rùzných obèanských sdruení z Nového Jièína, Ostravy (ti si pøivezli i vlajku EU do které jsme
ten den vstoupili), Zlína, Èeských Budìjovic, Pøerova a další. Naposledy pøijeli i Ráèci, Bocmani,
Klubáci a Hastrmánci z Prahy a Rakovníka se kterými øidiè autobusu v Brnì zabloudil. Vzácnými hosty
byli i protagonisté snímkù - vozíèkáøi pan Èiháèek z Èech a pan Trnka ze Slovenska, ten i se svými
proutìnými košíky, které vìnoval obìma „tatínkùm“. A z Prešova pøijel autor s protagonisty snímku
„Syndrom“. Vyjídìli u ve dvì hodiny ráno. Velký dík patøí také všem pracovníkùm Moravské galerie
za vytvoøení pøíjemného zázemí a za perfektní projekci soutìních snímkù.
x

Na závìr Videofestivalu 2004 si nadšené publikum zazpívalo písnièku „S tebou mì baví svìt, má zlatá
Emèo“ a všichni se tìšili, e se v roce 2006 opìt sejdou. Pavel Nový doplnil vìtou „…i s tìma našima
babama z filmu“.

Èeské kolo Videofestivalu 2004.
Státní ústøední archiv v Praze,
28. únor 2004
Poøadatelem èeského kola Videofestivalu byl samotný autor projektu obèanské sdruení HANDICAP
LYCEUM Praha. Kinosál Státního ústøedního archivu (SÚA) v Chodovci byl zaplnìn 220 diváky
zfnejrùznìjších mìst Èech a pøijeli i pøátelé z Moravy a delegace spøátelených organizací.
x

Soutìní projekci poøadatelé doplnili diskotékou, vystoupením taneèních a hudebních souborù.
Programem diváky provázeli Mgr. Jiøí Ladra a Ilonka Hrušková z Rakovníka. Pozdravit je pøišla
iføeditelka SÚA paní PhDr. Eva Drašarová, CSc., která pøevzala nad Videofestivalem záštitu a president
Èeské rady humanitárních sdruení pan Ing. Pavel Dušek. Autorùm vítìzných snímkù pøedával ceny
Ing.fZdenìk Procházka, jeden z mecenášù Videofestivalu. Doprovodným programem bylo vytvoøení
obrazu Prašné brány a køest nového CD s názvem „Vltavín“, který uskuteènili pravou Èeskou sodou
zfKáraného naši bocmani spolu s èleny spolku VLTAVAN Praha.
x

V programu úèinkoval taneèní soubor LENTILKY z Rakovníka pod vedením paní Blanky Pšenèné,
flétnový soubor FLAUTNA z Prahy pod vedením dr. Evy Gregorovièové a diskokej Mgr. Jiøí Ladra
zfRakovníka s rodinou pod vedením své manelky. Dále spolupracovali dìti, uivatelé slueb Domova
Ráèek, pod vedením øeditelky Ilonky Hruškové a pracovníci SÚAvèele s paní PhDr. Emilií Benešovou.

Moravské kolo Videofestivalu 2004.
Areál kina Pasá v Tøebíèi,
7. únor 2004
Poøadatelem moravského kola Videofestivalu se ji podruhé stal Okresní výbor SPMP v Tøebíèi vèele
sfpaní Maruškou Kotaèkovou. Sál kina Pasá byl naplnìn tak, e se musely pøidávat idle. Pøijelo na 410
divákù z nejrùznìjších mìst Moravy a jeden autobus s diváky dorazil a z Rakovníka a Prahy.
x

Soutìní projekci poøadatelé doplnili výstavkou prací dìtí uivatelù slueb z ÚSP i stacionáøù SPMP
zfTøebíèe a okolí, diskotékou, vystoupením taneèních a pìveckých souborù. Programem provázeli
diváky Marie Kotaèková a Karel Dupina z Brna. Pozdravit je pøišel i starosta mìsta pan Miloš Mašek,
který opìt pøevzal nad Videofestivalem záštitu a senátor Ing. Pavel Janata. Autorùm vítìzných snímkù
pøedával ceny herec Jiøí Krytináø.
x

V programu úèinkovali zpìvaèka Vendulka Pøíhodová a houslista Martin Šafaøík, pìvecký soubor
HLÁSEK ze ZŠ Benešova Tøebíèe pod vedením Lady Dolákové, taneèní skupina Hany Škodové ze SŠ
vfTøebíèi, taneèní skupina BENE Márie Kopecké ze ZŠ Benešova v Tøebíèi, diskokej Dušan Carda,
JiøífKrytináø, herec Divadla bez zábradlí v Praze a Mgr. Miloš Mejzlík, herec a umìlecký šéf èinohry
Národního divadla v Brnì.
x

Spolupracovali a vystavovali: Marek Dobeš, sochaø, Støední zdravotnická a Vyšší zdravotnická škola
Tøebíè, Støední odborná škola obchodu a slueb a SOU Tøebíè, Speciální školy na ulici 9. kvìtna
afCyrilometodìjské v Tøebíèi, Stacionáø ÚSMÌV pro mentálnì a kombinovanì postiené osoby Tøebíè,
Denní rehabilitaèní stacionáø na Drustevní ulici v Tøebíèi a základní škola Benešova v Tøebíèi.
Do Videofestivalu 2004 bylo pøihlášeno 64 snímkù od 47 organizací a jednotlivcù
z Èeské republiky i ze zahranièí. Z toho bylo 13 amatérských snímkù
z organizací SPMP, 22 snímkù z jiných humanitárních neziskových organizací,
4 snímky èlenù Èeského klubu kinoamatérù a 8 snímkù státních organizací
a profesionálních studií. Do finále poroty nominovaly 28 snímkù.
Celkový seznam je uveden na www.amatfilm.cz/albert.

Doprovodný program „Tøi vìe“
Pøi kadém Videofestivalu je doprovodným programem vytvoøení nìjakého výtvarného dílka samotnými
úèastníky festivalu. V roce 2000 namalovali v kadém mìstì obrázky na desetimetrový pás papíru
(dohromady mìøila „videoštafeta“ 30 metrù k 30. výroèí SPMP), v roce 2002 vytvoøili látkovou
mozaikou obraz hory Øíp (jako poctu Jaroslavu Seifertovi ke 100. výroèí narození a „videomozaika“
zdobí nyní chránìný byt v Ráèku). Pøi tøetím bienále bylo doprovodným programem vytvoøení tøí obrazù
vìí ve tøech festivalových mìstech. Program pøipravila øeditelka Domova Ráèek paní Ilona Hrušková
afobrazy vytvoøili plastelínou na lepence v rámu úèastníci festivalu pod vedením sleèny Petry Vitvarové,
dobrovolnice Domova Ráèek v Rakovníku. Na závìr Videofestivalu byl obraz vdy pøedán mecenášùm.
První ze tøí obrazù vì tøebíèského kostela sv. Martina, vytvoøili 7. února 2004 v Tøebíèi:
Mirek Šauer, uivatel slueb ÚSP Nezamyslice,
Tomáš Gabriel z Mìstské organizace SPMP v Brnì,
David Genzer, uivatel slueb Domova SPMP Sedlec v Praze,
Markéta Pernicová, uivatelka slueb Denního stacionáøe v Tøebíèi,
Radek Kapica z mìstské organizace SPMP Ostrava,
Radek Hrdý, uivatel slueb Domova SPMP Sedlec v Praze.
Obraz pøevzal starosta mìsta Tøebíèe pan Miloš Mašek a s díky prohlásil,
e bude zdobit jeho kanceláø na èestném místì.

Druhý obraz vì praské Prašné brány, vytvoøili 28. února 2004 v Praze:
Radek Bušta èlen SPMP Klatovy,
Jakub Tupý, uivatel slueb Domova Ráèek,
Július Olah, uivatel slueb ÚSP Liblín,
Jana Kopøivová, uivatelka slueb Diakonie Litomìøice,
Jan Kristl a Jakub Fiala, uivatelé slueb z ARPIDA Èeské Budìjovice,
Obraz pøevzala za Státní ústøední archiv paní PhDr. Emilie Benešová
a pozvala nás na další akce v jejich areálu.

Tøetí ze tøí obrazù vìe brnìnského Petrova, vytvoøili 1. máje 2004 v Brnì:
Richard Štross z mìstské organizace SPMP Ostrava,
Šárka Prchlíková, asistentka Domova Ráèek,
Tomáš Halm z Mìstské organizace SPMP v Brnì,
Jan Kristl a Jakub Fiala, uivatelé slueb z ARPIDA Èeské Budìjovice,
Alenka Zubíková z o.s. HANDICAP(?) Zlín,
Jan Horòák, uivatel slueb CENTRA SPMP Pøerov.
Obraz pøevzala za Moravskou galerii paní Mgr. Pavla Teglová
a slíbila nejen to, e bude vyvìšen, ale e „napøesrok“ mùeme
opìt v tomto krásném sále udìlat finále Videofestivalu 2006.

Sošku „zlatého“ ALBERTA získali:
první „zlaté“ sošky s rodným èíslem 001, 002 a 003 byly odlity pro „tatínky“ z komedie století. Z nich úplnì první sošku,
podobnou herci Júliu Satinskému obdrel on sám a prohlásil o ní 1. apríla 2000 v Národní galerii, e pro nìj znamená víc nì
OSKAR. Druhou obdrel Václav Postránecký 1. máje 2002 také tam a tøetí Pavel Nový 1. máje 2004 v Moravské galerii.
Sošku ztvárnil Vladimír Tesárek a odlil Petr Kuèera, oba z SPMP v Brnì.
x

Saòoví psi. 7 minut. Asociace rodièù a pøátel dìtí nevidomých a slabozrakých v ÈR. Mgr. Vachule, Praha. Pobyt nevidomých
dìtí se saòovými psy v Nesmìøi v Orlických horách. Snímek získal také cenu diváka v Praze - „Køišálový jehlan“.
x

Námoønický bál. 14 minut. MUDr. František Dedek ÈKK Praha. Reportá z Wilsonova nádraí o ukonèení projektù Kurz
bocmanù II a Souhvìzdí Ráèka.
x

Nesmìø 2003. 11 minut. Zuzana Padevìtová. Všenory. Integraèní rehabilitaèní pobyt zamìøený na hipoterapii, canisterapii
afbalterapii poøádaný o.s. PIAFA.
x

Èíha. 17 minut. Miroslav Trudiè. Dokument o vozíèkáøi, panu M. Èiháèkovi, který pomáhá druhým a mimo jiné i vyjel na
Snìku. Ale má binec v dílnì. Snímek byl ocenìn „støíbrným“ ALBERTEM v Praze, ale i mnoha dalšími cenami v soutìích
amatérského filmu.
x

Honza. 14 minut. Mária de la Renotiérová, Ústí nad Labem Støekov. Dokument o tatínkovi bez rukou a nohy, který se nejen
dokáe postarat o dcerku, ale ještì závodnì plavat.
x

Ráèata. 6 minut. Domov Ráèek Rakovník. Ilona Hrušková. Videoklip o tom, jak je krásnì na svìtì. „Jen zbabìlci jsou hubení“
øekl Honzíkovi pøi pøedávání sošky Václav Postránecký. Snímek byl ocenìn „støíbrným“ ALBERTEM a „Køišálovým
jehlanem“ v Praze.
x

Vltava 2003. 7 minut. Dìtské Centrum ARPIDA Èeské Budìjovice. Jirka Merta, Hanka Fillová. Dokument z putovního
vodáckého tábora handicapovaných dìtí.
x

VLTAVÍN. Soubor vodáckých snímkù: Lipenská støíbrná štika, Májové odemykání Vltavy a Otavy a pilotní snímek VLTAVÍN
9 minut. HANDICAP LYCEUM Praha a Domov Ráèek. Dokument z vodáckého rehabilitaèního tábora na Kamýcké údolní
nádri v èervnu 2003.
x

Kamarádi bez hranic. 10 minut. SPMP Ostrava, Jitøenka Obralová Èesko-francouzské dny v Ostravì. Reportá ze ètyø
„soutìí bez hranic“ v Ostravì a Bretani. Snímek získal v Tøebíèi cenu diváka - „Sklenìnou kostku cukru“.
x

HANDICAP(?) na cestì kolem svìta. 11 minut. HANDICAP(?) o.s. Zlín. Martin Vajdík, Mgr. Aleš Chudárek. Sestøih
táborového projektu Klubu handicapovaných dìtí inspirovaný putováním po zemìkouli. Snímek získal v Tøebíèi také
„støíbrného“ALBERTA.
x

Zdenìk Knebl „Však ty to víš“. 4 minuty. Škola ivota SPMP Nový Jièín. Videoklip.
x

VII. Sportovní olympiáda 2003. 12 minut. Škola ivota SPMP Frýdek Místek. Günther Kuboò. Dokument z celostátní
olympiády s mezinárodní úèastí. Radost z úèasti, z vítìzství.
Ocenìné zahranièní snímky:
x

Prútená koše¾a (Košile z proutí). 9 minut. Miroslav Števèek, Liptovský Hrádok, SR. Pan Milan Trnka (vozíèkáø) z Vavrišova
sdìluje ve snímku svùj ivotní pøíbìh a ukazuje cestu i jiným a øíká: „Já si na sebe pletu proutìnou košili. Velmi nepohodlnì se
nosí, ale léèí duši“.
x

Syndrom. 14 minut. Dávid Zapotoka, student Akademie umìní v B. Bystrici. Prešov, SR. Pøíbìh dospìlého chlapce Igora,
postieného genetickou chybou Williamsovým syndromem o kterého obìtavì peèuje matka, která se ještì stará
ofosmdesátiletou babièku. Èernobílý film.
Ocenìné profesionální snímky:
x

Jede, jede divadlo. 9 minut. Studio Velehrad Olomouc pro SPMP CENTRUM výchovy a vzdìlávání. Hana Ryšánková.
Dokument o 5. divadelním festivalu „Divadelní Pøerov 2003“ .
x

Okénko do ivota. 10 minut. SPMP MìV Brno.František Halm a kolektiv. Pohled do pravidelných aktivit èlenù SPMP.
Snímek získal v Tøebíèi „Sklenìnou kostku cukru“.
x

Dva svìty. 11 minut. AURA FILM VIDEO PRODUCTION Mg. art. Štefan Kravec. Zpovìï kluka s mentálním postiením
(Jiøího Kyjovského po dopravní nehodì) z ÚSPTavíkovice. Sošku obdrí autor pøi Videofestivalu 2006.

Sošku „støíbrného“ ALBERTA získali:
x

prvního „støíbrného“ ALBERTA udìlil 7. 2. 2004 v Tøebíèi osobnì autor Videofestivalu èernobílému filmu o pøíbìhu chlapce
sfhandicapem:
x

Parta. Autoøi Libor Smejkal a Rudolf Chlebeèek. V hlavní roli Jiøí Krytináø. Snímek byl v roce 1971 ocenìn støíbrnou medailí
mezinárodní soutìe amatérských filmù ve švýcarském Montreaux. Snímek byl uveden mimo soutì. Sošku pøevzal Jiøí
Krytináø a mìl z ní upøímnou radost.
x

Porota moravského kola udìlila 7. února 2004 sošku „støíbrného“ALBERTAtìmto snímkùm:
HANDICAP(?) na cestì kolem svìta. HANDICAP(?) Zlín.
Kutilové. Denní rehabilitaèní stacionáø pro TP a MP dìti a mláde Tøebíè.
Vaøíme boršè pro kamarády. Denní rehabilitaèní stacionáø pro TP a MP dìti a mláde.
x

Porota èeského kola udìlila 28. února 2004 sošku „støíbrného“ALBERTAtìmto snímkùm:
Honza. Mária de la Renotiérová, Ústí nad Labem Støekov.
Èíha. Miroslav Trudiè. Náchod.
Ráèata. Domov Ráèek Rakovník, Ilona Hrušková.

x

Cenu diváka „Sklenìnou kostku cukru“ v Tøebíèi získali :
x

Kamarádi bez hranic. SPMP Ostrava, Jitøenka Obralová.
Lichotníci a velké sleèny. ÚSMÌV stacionáø pro mentálnì a kombinovanì postiené osoby.
Okénko do ivota. SPMP Brno.
Vaøíme boršè pro kamarády. Denní rehabilitaèní stacionáø pro TP a MP dìti a mláde.
Ne ruka to duše maluje. SPMP Tøebíè, autor P.S.T. studio.
x

Sklenìná kostka pøipomíná 160 let od vynálezu a první výroby kostkového cukru v nedalekých Daèicích. Sponzorsky ji
vyrobila ji podruhé (a naposledy) Sklárna Beránek s.r.o. ïár/S. Je na ní vybroušen znak mìsta Tøebíèe, logo Videofestivalu
aflogo SPMP.
x

Zvláštní cenu poroty získal snímek:
Ne ruka to duše maluje. SPMP Tøebíè, autor P.S.T. studio.
x

Cenu mecenáše ÈEZ a.s. získali:
Dva svìty. AURA FILM-VIDEO PRODUCTION, Mg. art. Štefan Kravec.
Herní terapie aneb doktora u se nebojím. P.S.T. studio pro SŠ Tøebíè.

x

Cenu diváka „Køišálový jehlan“ v Praze získali:
x

Ráèata. Domov Ráèek Rakovník, Ilona Hrušková.
DUO SRDCE Podìbrady. SPMP Handicap centrum SRDCE Podìbrady. Mgr. M.Šmíd.
1. Mezinárodní sportovní hry zdravotnì postiených. SZP Šumava a SPMP Klatovy.
Saòoví psi. Asociace rodièù a pøátel dìtí nevidomých a slabozrakých v ÈR. Mgr. Vachule.
5. Velikonoèní hry 2003. SPMP Mladá Boleslav. Helena Madìrová.
x

Køišálový jehlan pøipomíná nejen prùèelí SÚA kde se Videofestival konal, ale také špièky vìí stovìaté Prahy. Je na nìm
vybroušeno logo Videofestivalu a datum. Sponzorsky ji vyrobila spoleènost GLANC s.r.o. Nibor.

x

Sloení porot moravského a èeského kola a celostátní poroty:
x

V porotì moravského kola 7. února 2004 v areálu Pasá v Tøebíèi pracovali:
Zuzana Slavíková, hereèka Národního divadla v Brnì (pøedsedkynì poroty), Jaromíra Hanáèková, øeditelka kulturního
zaøízení v Tøebíèi, Hana Kuèerová, matka dcerky s handicapem z SPMP Brno, Dagmar Vojkuvková, èlenka Republikového
výboru SPMP ÈR, Vendula Bártù, studentka SOŠ sociální v Jihlavì, Roland Geryk, producent, Helena Jandová, scénáristka
TV PRIMA.
x

V porotì èeského kola 28. února 2004 v Státním ústøedním archivu v Praze pracovali:
Mgr. Ivana Balcárková, øeditelka Domova SPMP v Praze Sedlci (pøedsedkynì poroty), Mgr. Miroslav Tušèák z IPOS
ARTAMA Ministerstva kultury, Jana Lencová, øeditelka SPMP ÈR z Prahy Karlína, Jiøí Èervenka, pracovník odboru
zdravotnì sociální péèe Ministerstva zdravotnictví, Edita Genzerová, matka chlapce s handicapem.
x

V celostátní porotì 27. bøezna 2004 v sídle HANDICAP LYCEA v Praze 2 pracovali:
Mgr. Ivana Balcárková, øeditelka Domova SPMP v Praze Sedlci (pøedsedkynì poroty), Jiøí Èervenka, pracovník odboru
zdravotnì sociální péèe Ministerstva zdravotnictví, Karel Dupina z Brna, místopøedseda SPMP ÈR, manaer finále 2004,
PetrfLášek z Prahy, odborný pracovník v oblasti film-video, autor festivalu PAF, etc.,Vladimír Tesárek z Brna, výtvarník, autor
soškyALBERTAz SPMP Brno, Jaroslav Štverák z Prahy, invalidní dùchodce (jako náhradník).
x

S hlasem poradním se práce poroty dále zúèastnila Ilona Hrušková, øeditelka Domova SPMP Ráèek v Rakovníku, programová
asistentka Videofestivalu 2004 a JUDr. Josef J. Veselý, pøedseda správní rady HANDICAP LYCEA, autor projektu. Ve smyslu
zásad projektu zastupovali Karel Dupina a Vladimír Tesárek rodièe dìtí s handicapem, Jiøí Èervenka a Jaroslav Štverák
obèany s handicapem.

Zlatá listina mecenášù Videofestivalu 2004
Bezplatné pronájmy sálù a techniky v úèetní hodnotì 105.000 Kè:
Mìsto Tøebíè, areál kina Pasá a jeho sálù 7. února 2004.
Záštitu pøevzal starosta mìsta Tøebíèe pan Miloš Mašek.
Státní ústøední archiv v Praze, kinosál s pøíslušenstvím 28. února 2004.
Záštitu pøevzala øeditelka SÚA paní PhDr. Eva Drašarová, CSc.
Moravská galerie v Brnì, palác Umìlecko prùmyslového musea 1. máje 2004.
Záštitu pøevzal hejtman Jihomoravského kraje Ing. Stanislav Juránek.
Projekt podpoøily dotací, grantem èi finanèním darem tyto právnické osoby:
50.000,- Kè Èeská rada humanitárních organizací,
30.000,- Kè Kraj Vysoèina,
20.000,- Kè Støedoèeský kraj,
20.750,- Kè PROBO GROUP a.s.,
15.000,- Kè Statutární mìsto Brno,
12.000,- Kè Nadaèní fond SPMP „Rodièe dìtem“,
7.800,- Kè Mìstský výbor SPMP Brno,
4.000,- Kè Krajský výbor SPMP Praha.
Projekt podpoøily finanèním darem tyto fyzické osoby:
6.666,- Kè JUDr. Josef J. Veselý / AlBert, autor projektu,
5.005,- Kè Ing. Ivo Vykydal, poslanec a pøedseda SPMP ÈR,
1.100,- Kè Doc. Mgr. Jiøí Hošek, AMU,
1.100,- Kè Ing. Zdenìk Procházka, PROBO GROUP a.s.
Vìcné dary právnických osob byly v hodnotì cca 25.000 Kè:
Nadace Eurotel, PROBO GROUP a.s., Domov Ráèek Rakovník, Státní ústøední archiv, Ministerstvo
zdravotnictví ÈR, ÈEZ a.s. Dukovany, VZP Tøebíè, HANDICAP LYCEUM Praha a firma Dvoøák-video
Beroun. Obèerstvení úèastníkùm finále pøipravila spoleènost Vladimíra Horèici „Lahùdky s.r.o.“
Sluby a práce právnických i fyzických osob byly v hodnotì cca 35.000 Kè:
Petr Lášek (spolupráce v oblasti film-video a webové stránky), Jan Mrákota (film-video), Blesková
tiskárna spol. s r.o. Praha, GLANC spol. s r.o. Nibor (umìlecké práce skláøské), Sklárna Beránek s.r.o.
ïár/S., Èeská televize TELEXPORT, Fotostudio B Køivoklát, P.S.T. videostudio Tøebíè, PC Servis
M.fSolaø Tøebíè, IPOSARTAMA(uhrazen poplatek OSA) a další.
Nejsou však uvedeny desítky jmen dobrovolníkù, kteøí vìnovali zdarma svoji práci a èas a také jména
umìlcù (hercù, hudebníkù a spíkrù), kteøí vystupovali bez honoráøe. Vstupné ani startovné se nevybíralo.

Dìkujeme.

x
Autorem projektu
je obèanské sdruení HANDICAP LYCEUM Praha, IÈ: 61383546, které je èlenem Èeské rady
humanitárních organizací, kolektivním èlenem Sdruení pro pomoc mentálnì postieným a èestným
èlenem spolku VLTAVAN v èele s pøedsedou správní rady JUDr. Josefem J. Veselým / Albertem.
Kontakt: 128 00 Praha 2, Plavecká 4/404, telefon: 224 910 364, e-mail: hclpraha@volny.cz.
Vytiskla Blesková tiskárna, spol. s r.o., sponzor Videofestivalu

