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Páté bienále Videofestivalu „S vámi nás baví svìt“ bylo v poøadí ji
tøináctým festivalem snímkù ze ivota osob s handicapem
a o èinnosti humanitárních organizací.

1. máj 2008 Rakovník
Projekt byl pøíspìvkem k Evropskému roku mezikulturního dialogu,
420. výroèí povýšení Rakovníka na mìsto královské
a k 10. výroèí zaloení Domova Ráèek.

*
www.hclpraha.cz

Mùj nejhezèí 1. máj.
Kdy tato slova øekne zamilovaný student po první puse na Petøínì zní to jinak, ne kdy je
napíše do Rakovnického deníku sedmdesátiletý Jaromír Tupý, který má svého dospìlého vnuka
ve stacionáøi Domova Ráèek. V èlánku konèí slovy: „…letošní první máj byl pro mì ten
nejhezèí … proil jsem nìkolik hodin letošního mìsíce lásky mezi lidmi, kteøí lásku, pøátelství a
ivotní pohodu dokáí rozdávat a já jim touto cestou dìkuji za nejhezèí 1. máj v mém ivotì“.
My dìkujeme za hezká slova nejen jemu, ale všem, kteøí po festivalu psali a mluvili o
letošním 1. máji 2008 jako o „úasném“, „nezapomenutelném“ a „se skvìlou atmosférou“.
Vzpomeòme si však na 1.dubna 2000, kdy „filmový Albert“ z komedie století a kmotr
Videofestivalu Julius Satinský také vyslovil v praské Národní galerii památnou vìtu: „Na tento
prvý apríl nikdy nezabudnìm…“ Jinými slovy: je jedno, zda je apríl èi máj, Videofestival byl a je
vdy úasným svátkem lidí s handicapem, jejich rodièù, asistentù a kamarádù a nejen soutìní
pøehlídkou filmù o jejich ivotì a práci humanitárních organizací.

Není pro organizátory krásnìjší pocit, ne roztleskané plné hledištì a rozjásané jevištì
Letošní festival byl jubilejní pátý a mìl za hlavní cenu novou, krásnou sošku ALBERTA
ze skláøské huti Czech Glass Craft AJETO s.r.o. v Lindavì, která také kadoroènì vytváøí ceny
THALIE. Díky vstøícnosti øeditele sklárny pana Ing. Jaroslava Turnhofera nám nejen udìlali
formu, ale doporuèili i barvu a technologii. Datum „narození“ bylo stanoveno na úterý 26. února
2008. Skuteènì, pøesnì v 09:20, se z formy „vyklubal“ první ALBERT z ambrového skla, krásný
jako je krásné kadé miminko. Na ochozu stála delegace z Domova Ráèek a potleskem vítala

Zábìry z filmu „Narodil se … nový ALBERT”
novorozence. Skláøi, mistr Petr Kuchta, Martin Douša a Daniel Novák, ho nùkami upravili,
odstøihli od píšaly jako od pupeèní šòùry a oehli plamenem pro lepší lesk, a u ho nesli do
„inkubátoru“ (takové menší pícky) kde musel alespoò jeden den chladnout. Byl to úasný záitek,
který jsme si natoèili a sestøíhali a pak promítli divákùm na úvod festivalu. Snímek mùete vidìt
na www.hclpraha.cz, stejnì jako vìtšinu fotografií.

„S tebou mì baví svìt má zlatá Emèo, já bych tì láskou snìd´…“ si na 1. máje po ránu
zazpívalo, spoleènì s dìvèaty ze sboru „Pavouèek“, všech 220 divákù v nabitém sále Tylova
divadla, které uvítaly a celý den pak provázely Ilonka Hrušková, øeditelka Domova Ráèek a
Markétka Kováøová z rakovnického Tyflocentra. K uvítání se pøipojil i starosta mìsta pan
Ing.Zdenìk Nejdl se slovy: „Jsem potìšen, e tato akce se koná opìt v Rakovníku, je to èest pro
mne a pro celé mìsto“.
Úvodní snímek „Narodil se…nový ALBERT“ se
líbil i øediteli sklárny (øíkal s úsmìvem, e „zatlaèil
slzu“). Obdrel vedle diplomu i sošku do archivu
sklárny a nìkolik DVD pro skláøe. Obdobnì byli
obdarováni i tvùrci prvních sošek, výtvarník
Vladimír Tesárek a slévaè kovù Petr Kuèera. Poté
u zaèal první blok projekce soutìních snímkù.
Úasný snímek „Nový Zéland zemì protinocù“ o
cestì Jirky na vozíku sklidil obdiv. Nejen to, jeho
autor Jiøí Mára pøivezl i knihu o této cestì, kterou po
„køtu“ šampaòským (za kmotry byli president
Èeské rady humanitárních organizací Ing. Pavel
Dušek a JUDr. Josef J. Veselý) pak s podpisem
vìnoval našim sponzorùm a také 3,5 tisícímu
divákovi. Tím byl autor dalšího zahranièního
snímku „Wiliamsáci“ Dávid Zapotoka, student
Akademie umìní v Bánské Bystrici. Po tøetím
snímku ze zahranièí, a z Indie od Sulabhy
Karunanidhi, kterou v Ráèku poznali díky projektu
ERASMUS MUNDUS, se roztoèilo kolo s
domácími snímky. Èas mezi projekcí byl vyuit k
podìkování a pøedání diplomù sponzorùm,
porotcùm a manaérùm minulých festivalù a v
jednom pøípadì i k pøedání archivní kazety z
Videofestivalu 2000 karlínskému sdruení CID, kterému vše vzala v 33. týdnu 2002 povodeò.
Dvì pøestávky mezi promítáním byly jako obvykle vyuity k tanci (hrála kapela „Leontýnka“ z
ÚSP Leontýn) a k obèerstvení rautem pøipraveným rakovnickým divadelním spolkem „Tyl“.
Všechny snímky, zaøazené do finále obdrely „zlatého“ ALBERTA a jejich seznam je uveden na
dalších stránkách. Není moné v závìreèné zprávì popsat kadé pøedání, kadý potlesk, kadé
podìkování. Zkrácená video reportá z celého dne je delší jak jedna hodina a je k disposici v
pùjèovnì Videokabinetu. Kadý z ocenìných autorù øekl pár slov o natáèení, nìkteøí pøedstavili i
protagonisty svých snímkù. Za všechny øekla hezká slova paní Mária de la Renotierová (autorka
jednoho ze soutìních snímkù a také spolupoøadatelka podobného festivalu „Støekovská
kamera“): „Hroznì mì oslovila úasná atmosféra, kterou má tento festival, úplnì mì to dostalo
a dìkuji za hezký první máj“.
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„S vámi nás baví svìt“
1. máj 2008 byl prý nejhezèí v Rakovníku

Ilonka a Markétka byly duší pátého májového bienále

“Tatínkové” zlatého ALBERTA: V. Tesárek, P. Kuèera, J. Turnhofer

První sošku z huti AJETO s.r.o. dostává Jiøí Mára

3,5 tisící divák Videofestivalu Dávid Zápotoka pøijel a z Prešova

Za snímek pøátel z Indie pøebírá sošku Lenka Niezgodová

Koordinátorka všech porot od roku 2000 Ivanka Ambrosová

Zástupci „zlatých” sponzorù pátého bienále dostávají diplomy

Ilonka Hrušková se svými Ráèky pøebírá cenu za snímek „Rybí trh”

Míša Šmíd dostal cenu za akèní film o paintballu

O pøestávkách všem moc chutnalo…

…a co se nesnìdlo, dostali diváci s sebou na cestu

Ráèci šli v tanci pøíkladem

„Komando” z Chotìšic se muselo nejdøíve posilnit

Nikolka se usmívá, dostala cenu za svùj cestopisný snímek

Jirka Kubálek z Chudobky natoèil „Všední den” ivota v ÚSP

Cenu za pohádku o skøítkovi pro CID pøevzala M. Petrelová

Pro cenu za dopravní høištì si pøišli všichni Medvìdi z Tøebíèe

K tanci a poslechu hrála kapela „Leontýnka” z ÚSP Leontýn

Uprostøed tance byla i kamera Rudolfa Sedleckého

Tanèily i vèelky z Frýdku-Místku

Günther Kuboò a vèelky dostávají cenu za „Expedici vèely”

Cenu za snímek o nevidomém Pavlu Kubíèkovi získal Štefan Kravec

M. Renotierová natoèila snímek o nevidomé dvojici „Romana a Jirka”

Jana Rathnerová pøišla pro cenu i s protagonistou snímku „Mùj Jára”

Robert Vachule byl ocenìn za snímek o nevidomých a jeøábu

M. Péèová a J. Fenclová cena za snímek o neslyšící mamince v porodnici

Pøerovští získávají cenu za dokument o svém divadelním festivalu

Zlatý ALBERT „Signum laudis” dostali manaeøi všech festivalù

Generálním sponzorem pátého bienále byl Join (jednatel JRSK s.r.o.)

Závìreèná písnièka „S tebou mì baví svìt má zlatá Emèo” ukonèila…

…tøináctý Videofestival® „S vámi nás baví svìt”. AlBerte, co dál?

Ceny udělené ve třinácti festivalech

Videofestivalu® „S vámi nás baví svět“
od roku 2000 do roku 2008

Zlatý ALBERT (2000, 2002, 2004, 2006, 2008)
soška byla udělena za spolupráci s osobním poděkováním:
Juliu Satinskému, Václavu Postráneckému, Pavlu Novému,
Divadlu S+H, Ministerstvu zdravotnictví, MEDIA FILMU Praha, Eduardu Hrubešovi.

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.

Autorům z České republiky:
Organizacím: Domov Ráček 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, Handicap centrum
Srdce Poděbrady, 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,
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.

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)
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, 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/Kn.,
Kvetoslava Ďurčová Prievidza, 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, VIDEO HURT
Rakovník, VIDEOTVORBA Ing.Rudolf Sedlecký Rakovník, Philippe Gauthier Kanada.
Poznámka: kdož obdržel ve více festivalech více cen, je jmenován jen jednou, v nejvyšší kategorii.

HANDICAP LYCEUM Praha o.s. (1990) realizuje projekty s
celorepublikovou pùsobností pro osoby s handicapem a pro jiné
neziskové organizace. V poslání deklaruje „poskytování
vzdìlávacího, poradenského, organizaèního a zprostøedkovatelského
servisu osobám s handicapem a jejich asistentùm“. Poøádá
rekvalifikaèní kurzy a školení, organizuje rehabilitaèní a ozdravné
pobyty, výcvikové a poznávací tábory, kulturní, spoleèenské a
sportovní akce. Vydává publikace, natáèí a zpracovává 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 o.s. je èlenem Èeské rady humanitárních organizací (1990),
kolektivním èlenem Sdruení pro pomoc mentálnì postieným SPMP (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 uspoøádalo sedmnáct 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 436 snímkù, které shlédlo 4.117
divákù pøi stovce klubových projekcích a instruktáích.
HANDICAP LYCEUM Praha o.s. vlastníkem ochranné známky Videofestival® „S vámi
nás baví svìt“, kterou schválil i Julius Satinský. Od roku 2000 pøipravilo ji pìt bienále a to v
letech 2000, 2002, 2004, 2006, a 2008 (celkem tøináct festivalù, kterých se zúèasnilo 3.500
divákù). Nìkteré snímky odvysílala ÈT2 a TV NOE. Duchovním otcem projektu je zakladatel
festivalu, dlouholetý pøedseda správní rady HANDICAP LYCEA Praha o.s. a Domova Ráèek
o.p.s. JUDr.Josef J.Veselý (pøezdívaný „AlBert“), který byl øadu let mj. i místopøedsedou
Sdruení pro pomoc mentálnì postieným ÈR, øeditelem Nadaèního fondu „Rodièe dìtem“,
vicepresidentem a pøedsedou správní rady Èeské rady humanitárních organizací.
Porota, která hodnotila snímky 8. bøezna 2008 pracovala ve
sloení: Mgr.Ivana Ambrosová (øeditelka Speciálního domova
SPMP v Praze Sedlci), Jiøí Èervenka (pracovník zdravotnì
sociálního odboru Ministerstva zdravotnictví), MUDr. František
Dedek (èlen Èeského klubu kinoamatérù Praha), Ing.Stanislav
Kain, spoluzakladatel SPMP, Tamara Kainová ze self-advocaty
group, Jana Lencová z SPMP za nestátní neziskové organizace a
Vladimír Tesárek, výtvarník a autor loga a sošky ALBERTA. S
hlasem poradním se práce poroty dále zúèastnila Ilona Hrušková
(øeditelka Domova Ráèek o.p.s. v Rakovníku a programová
asistentka). Ve smyslu zásad projektu zastupoval rodièe dìtí s
handicapem z Moravy Vladimír Terásek, z Èech Ing. Stanislav
Kain; Jiøí Èervenka zastupoval obèany s handicapem. Pøedsedou
komise byl MUDr. František Dedek, koordinátorkou poroty opìt
Mgr. IvanaAmbrosová.

Èeská rada humanitárních organizací (ÈRHO) vznikla 2. 5. 1990 pod
pùvodním názvem Èeskoslovenská rada pro humanitární spolupráci jako
spoleèenství, jeho cílem bylo zmírnit lidské utrpení realizací
nejrùznìjších humanitárních projektù v duchu humanitních ideálù. V
prùbìhu dalších let se pøetvoøila v koalici nestátních poskytovatelù
sociálních a zdravotnì sociálních slueb sociálnì znevýhodnìným
skupinám obèanù. K této myšlence se pøihlásilo ji 220 èlenských
organizací. Èlenské organizace ÈRHO dnes zajišují celou škálu
èinností, bez nich si lze naši souèasnost ji jen tìko pøedstavit. Jde napøíklad o podpùrné
programy pro seniory, zdravotnì postiené, drogovì závislé, bezdomovce, ale také o ochranu
opuštìných a týraných dìtí i pomoc lidem v nouzi v nejširším slova smyslu. K dùleitým úkolùm
patøí také prosazovaní odpovídajících podmínek pro práci poskytovatelù sociálních slueb v
Èeské republice. ÈRHO podpoøila v letech 1994 a 2008 øadu projektù HANDICAP LYCEA
Praha o.s. granty v celkové hodnotì 1,589.230,- Kè, z toho všechny Videofestivaly a
Videokabinet, rùzné kurzy a školení, tisk publikací, natáèení snímkù apod. President ÈRHO
Ing.Pavel Dušek na V.bienále mj. øekl: „Èeská rada humanitárních organizací mìla pøíleitost
podporovat Videofestival po celou dobu jeho existence a tak pomohla šíøit zprávu o posunování
hranic moného“. Díky.
Nadaèní fond SPMPÈR „Rodièe dìtem“. Témìø pøed 15 lety, pøesnì 15.
ledna 1994 bylo na výjezdním zasedání ÚV SPMP v Hodonínì rozhodnuto
zaloit Nadaci SPMP „Rodièe dìtem“. Na archivní magnetofonové pásce
jsou uchovány hlasy pro i proti Ing. Stanislava Kaina, otce této myšlenky,
MUDr. Josefa Kvapilíka, tehdejšího pøedsedy SPMP, JUDr. Josefa
J.fVeselého, spoluzakladatele a pozdìjšího prvního øeditele této nadace,
Ing. Františka Kubíka, Františka Halma, dr.Aleny Týmalové, doc. Marie
Èerné a mnoha dalších. I kdy se pùvodní poslání nadace (pozdìji
transformované do nadaèního fondu) zmìnilo, byla její èinnost úèelná. Penìzi podpoøila mnoho
„velkých malých projektù“ nejen organizací SPMP, ale té jednotlivcù a kolektivních èlenù.
Dodejme, e od roku 1998 podpoøil Nadaèní fond SPMP „Rodièe dìtem“ celkem osm projektù
HANDICAP LYCEA Praha o.s. èástkou 150.300,- Kè. Byly to kurzy bocmanù, kurzy oddílových
a hlavních vedoucích rehabilitaèních pobytù a instruktorù a zejména Videofestivaly, kde pøispìl
na dopravu úèastníkù sjednanými autobusy.
Domov Ráèek o.p.s. je nestátní, neziskové zaøízení, které peèuje o
handicapované osoby z Rakovníka a jeho okolí. Na jeho zaloení 1.2.1998
se podílelo obèanské Sdruení pro pomoc mentálnì postieným, které
pùsobí v Èeské republice od roku 1969 a HANDICAP LYCEUM Praha o.s.
Domov pomáhá dvaadvaceti dospìlým „dìtem“ proít plnohodnotný
ivot; zajišuje pro nì denní pobyt v dobrém kolektivu, práci v terapeutické
dílnì, podle monosti i výchovu a vzdìlávání, pro nìkteré také bydlení v
chránìném bytì a odlehèovací slubu. Dennì je pøipravován bohatý rehabilitaèní program s
rùznými druhy terapie. Domov 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 v regionálních
kulturních soutìích, tak Videofestivalu i na sportovních hrách. Za vybudování tohoto stacionáøe
a realizaci projektù pro handicapované byla jeho øeditelce, paní Ilonce Hruškové, udìlena
novináøi Západoèeského regionu výroèní cena 1999 za obèanskou stateènost. Domov Ráèek
o.p.s. byl poøadatelem prvního a nyní pátého bienále Videofestivalu a Ilonka Hrušková byla
programovou asistentkou všech festivalù.

Zlatá listina sponzorù
a mecenášù Videofestivalu® 2008
„S vámi nás baví svìt“
Záštitu nad pátým bienále pøevzal
starosta mìsta Rakovníka pan Ing. Zdenìk Nejdl
Projekt podpoøily dotací, grantem èi finanèním darem právnické osoby:
100.000,- Kè JSRK s.r.o. - generální sponzor pátého bienále 2008
50.000,- Kè paní Vlasta Kudrnová, Domov Laguna Psáry
40.000,- Kè Èeská rada humanitárních organizací
mecenáš všech Videofestivalù od roku 2000
30.000,- Kè Støedoèeský kraj donátor Videofestivalu 2004 a 2008
20.000.- Kè Nadaèní fond SPMP „Rodièe dìtem“ mecenáš 2002 - 2008
11.000,- Kè SAPERE, spol.s r.o.
Projekt podpoøily finanèním darem fyzické osoby:
JUDr. Josef J. Veselý/AlBert pøedseda správní rady (autor projektu);
Ilonka Hrušková øeditelka Domova Ráèek o.p.s. (programová asistentka Videofestivalu)
Mgr. Ivana Ambrosová, øeditelka Domova SPMP Sedlec (koordinátorka porot Videofestivalù)
Jana Lencová, referentka sekretariátu SPMP Praha 8;
Pomoc a podporu projektu dále poskytli: Czech Glass Craft sklárna AJETO s.r.o. Lindava,
Domov Ráèek o.p.s. Rakovník, PROBO TRANS BEROUN, spol.s r.o., PROBO GROUP
Prahaxa.s., Blesková tiskárna s.r.o. Praha, Fotostudio B. Køivoklát, spolek VLTAVAN Praha,
HOTEL SOLE Rakovník, rakovnická okresní organizace Spoleènosti pro podporu lidí
ssmentálním postiením o.s. a støedisko Tyflocentra o.p.s.
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.

Dìkujeme.

Autorský poplatek OSA byl uhrazen prostøednictvím sublicence Èeského výboru UNICA.
Videofestival „S vámi nás baví svìt“ je projekt obèanského sdruení HANDICAP LYCEUM Praha o.s.,
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 s.r.o. Praha, sponzor Videofestivalu

