Závěrečná zpráva 2010
Šesté bienále Videofestivalu® „S vámi nás baví svět“ bylo v pořadí
již čtrnáctým festivalem snímků ze života osob s handicapem
a o činnosti humanitárních organizací.

1. máj 2010 Poděbrady
Projekt pod záštitou starosty města Ing. Jozefa Ďurčanského
realizovali
HANDICAP LYCEUM Praha o.s.
společně
s Domovem Ráček o.p.s. v Rakovníku
a Handicap centrem Srdce o.p.s. v Poděbradech.

*
www.hclpraha.cz

A léta běží, vážení…
… zněl název jednoho rozhlasového pořadu.
HANDICAP LYCEUM Praha o.s. a Domov Ráček o.p.s. měří svá léta mimo jiné
krásnými festivaly „D*Ráček“ a Videofestivaly® "S vámi nás baví svět" (vedle dalších akcí,
zejména každoročních vodáckých táborů). Organizovat Videofestivaly však pomáhala celá
řada členských organizací České rady humanitárních organizací (ČRHO), zejména pak ze
Sdružení pro pomoc mentálně postiženým ČR (SPMP). Festivalů bylo již čtrnáct, vždy pod
záštitou starostů měst či jiných osobností. Připomeňme si je:
První bienále 2000 bylo nejnáročnější; konalo se pět festivalů:
5. února - české kolo v Tylově divadle v Rakovníku;
12. února - moravské kolo v Kulturním domě v Šumperku;
26. února - celostátní kolo v Poděbradech na kolonádě a setkání starostů festivalových měst;
1. dubna - finále v Národní galerii v Praze pod záštitou Milana Knížáka.
17. srpna bylo zvláštností samostatné mezinárodní kolo. Poprvé se v Evropě, u nás v Praze,
konala 5. světová abilympiáda. Jako její součást byl uspořádán mezinárodní Videofestival pod
záštitou Milana Knížáka. Tato příležitost byla ojedinělá, další abilympiády se opět konaly
v Asii, kde si jich lidé více váží a mají tam svoji tradici.
Druhé bienále 2002 již bylo bez celostátního kola, ale i tak bylo náročné:
2. února - české kolo v Tylově divadle v Rakovníku;
23. února - moravské kolo v kině Pasáž v Třebíči;
1. května - celostátní finále s mezinárodní účastí v Národní galerii v Praze.
Třetí bienále 2004 bylo podobné druhému:
7. února - moravské kolo v kině Pasáž v Třebíči;
28. února - české kolo ve Státním archivu v Praze;
1. května - celostátní finále s mezinárodní účastí v Moravské galerii v Brně.
Čtvrté bienále 2006 zeštíhlelo na jediný festival s krásným úvodem Múzické školy
v Ostravě Mariánských horách:
1. dubna - celostátní finále s mezinárodní účastí v kině Vlast ve Frýdku-Místku.
Páté bienále 2008 si vzalo příklad z jednoduchosti minulého festivalu:
1. května - celostátní finále s mezinárodní účastí v Tylově divadle v Rakovníku.
Šesté bienále 2010 v dobré zkušenosti pokračovalo:
1. května - celostátní finále s mezinárodní účastí v zámeckém divadle v Poděbradech.
Přehled Videofestivalů® "S vámi
nás baví svět"
I.
Videofestival 2000
II.
Videofestival 2002
III. Videofestival 2004
IV. Videofestival 2006
V.
Videofestival 2008
VI. Videofestival 2010
Celkem

Počet festivalových
projekcí
5 soutěžních projekcí
3 soutěžní projekce
3 soutěžní projekce
1 soutěžní projekce
1 soutěžní projekce
1 soutěžní projekce
14 festivalů

Počet
diváků
1.280
960
820
240
220
220
3.740

Řekli při převzetí „zlatého“ ALBERTA „Signum laudis“

„Nadchlo mě to, vhání mi to slzy do očí“
Eliška Balzerová, 1. 5. 2010, zámecké divadlo v Poděbradech.
„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 proto je třeba udělat
všechno a vy to děláte skvěle“. Pavel
Nový a Václav Postránecký, Moravská
galerie v Brně 1. 5. 2004.
„Já vám velmi pekně ďakujem, ja som
nejšťastnější, je to pre mňa viac jako
Oskar. Na tento krásný prvý apríl nikdy
nezabudněm“. Julius Satinský, Národní
galerie v Praze 1. 4. 2000.
Ocenění „zlatý“ ALBERT
„Signum laudis“ získali:
Julius Satinský
Václav Postránecký
Pavel Nový
Eliška Balzerová

Kmotr Videofestivalu a představitel Alberta ve filmu
Představitel druhého tatínka Michala ve filmu
Představitel třetího tatínka Pepy ve filmu
Představitelka maminky Dáši ve filmu

S tebou mě baví svět
S tebou mě baví svět
S tebou mě baví svět
S tebou mě baví svět

Ing. Pavel Dušek

Za podporu projektům Videofestivalu 2000 až 2010

Česká rada human. organizací

Veselý Josef J. JUDr.
Ilona Hrušková
Ambrosová Ivana Mgr.

Autor projektu Videofestival® „S vámi nás baví svět“
Programová asistentka Videofestivalů 2000 až 2010
Koordinátorka festivalových porot 2000 až 2010

HANDICAP LYCEUM Praha o.s.
Domov Ráček o.p.s.
Domov SPMP Sedlec o.s.

Tesárek Vladimír
Kučera Petr
Lášek Petr

Autor sošky ALBERTA a loga Videofestivalu
Slévač sošek ALBERTA 2000 až 2006
Filmák, technický manažer všech festivalů

SPMP Brno o.s.
SPMP Brno o.s.
AMATFILM.cz

Turnhofer Jaroslav Ing.

Ředitel sklárny, kde se „narodil“ ALBERT 2008

Czech Glass Craft AJETO s.r.o.

Šmíd Bohumil Mgr.
Vykydal Ivo Ing.
Kotačková Marie
Halm František
Džupina Karel
Kuboň Günther
Šmíd Michal Mgr.

Manažer Videofestivalu 2000 Poděbrady
Manažer Videofestivalu 2000 Šumperk
Manažer Videofestivalu 2002,2004 Třebíč
Manažer Videofestivalu 2004 Brno
Manažer Videofestivalu 2004 Brno a koordinátor
Manažer Videofestivalu 2006 Frýdek- Místek
Manažer Videofestivalu 2010 Poděbrady

in memoriam
SPMP ČR Praha o.s.
SPMP Třebíč o.s.
SPMP Brno o.s.
SPMP Brno o.s.
SPMP Frýdek-Místek o.s.
Handicap centrum Srdce o.p.s

Divadlo S+H
Eduard Hrubeš

Za spolupráci při natáčení snímku „Parma“
Za spolupráci při festivalu v Praze a Frýdku-Místku

Divadlo Spejbla a Hurvínka
Neváhej a toč

A po deseti letech…
… opět v Poděbradech
Do divadla „Na Kovárně“ se sjelo 220 diváků z celé republiky a ze Slovenska.
Zájemců o místenky však bylo více a tak se na některé nedostalo. Záštitu převzal, stejně jako
před deseti lety, starosta města Ing. Jozef Ďurčanský. Mezi vzácnými hosty byla Eliška
Balzerová, představitelka Dáši ve filmu S tebou mě baví svět a Jan Balzer, který byl
producentem tohoto filmu. Již podruhé přijel ředitel sklárny AJETO s.r.o. z Lindavy, kde
skleněné sošky ALBERTA odlévali. Nechyběli ani zástupci Nadace PRECIOSA, kteří
přivezli „Křišťálové oplatky“, jako cenu starosty města ze skláren PRECIOSA a.s.. Pozdrav
Videofestivalu poslal prezident ČRHO Ing. Pavel Dušek, který se nemohl dostavit.
Nejvzdálenější snímek přišel až z Indie. Sošku převzala Sulabha Karunanidhi z Mumbaie při
své návštěvě Domova Ráček o.p.s.
Čestné ceny „zlatý“ ALBERT „Signum laudis“ a Křišťálovou
oplatku si mimo jiných odvezla i Eliška Balzerová a Jan
Balzer, producent veselohry století „S tebou mě baví svět“.
Letos měly převažující úspěch příběhy lidí s handicapem,
upoutaných na vozíku. Celkem pět „zlatých“ ALBERTŮ
z osmnácti bylo uděleno právě autorům těchto snímků. Liga
vozíčkářů z Brna se představila snímkem HU&GO, který
i když dvojnásobně překročil podmíněný časový limit (porota
přivřela všech deset očí), zaujal svým optimismem, že život
na vozíku nekončí. To ostatně potvrdil i krásný snímek dnes
již známého cestovatele Jirky Máry s názvem „Hola
Ekvádor! & Galapágy“. Sportovní snímky natočili
Miroslav Trudič o přeborníkovi ve stolním tenise „Michal
Stefanu“ a Zdeněk Zelinger o kurzu potápění „Volný jako
pták“. Emotivní snímek „Štvrtá sviečka“ autorky Květoslavy Ďurčové z Prievidze
o básnířce na vozíku, a přednes její básně, vehnal mnohým divákům slzy do očí.
Menší skupinkou nominovaných snímků byly tentokrát příběhy nevidomých. Paní
Mária de la Renotierová přivezla snímek, ve kterém pokračoval příběh nevidomých
novomanželů (získal v roce 2008 v Rakovníku „zlatého“ ALBERTA) „Báječná máma“
o tom, jak se nyní starají o miminko. Ing. Ladislav Ženožička získal ocenění za snímek
o nevidomém Jaromírovi „Škola tmou“ (tento získal
ceny i v jiných soutěžích, ale ne před tak početným
publikem a za tak úžasné atmosféry, jak jí autor
ocenil hezkými slovy). Festival přijel osobně
„vychutnat“ i protagonista Jaromír. V publiku byla
též nevidomá Lucka, hlavní postava snímku
„Lucinka v 1. třídě“, která přijela z Jihlavy i když
tento snímek nebyl nominován. Oba byli po zásluze
odměněni potleskem diváků a malou „Křišťálovou
oplatkou“.
Jak bývá na Videofestivalech obvyklé, největší počet snímků byl ze života osob
s mentálním postižením. Novinkou však bylo několik hraných snímků, dokonce natočených
samotnými lidmi s handicapem. Velký úspěch u publika měl „kuchtík“ Patrik, který přišel pro

cenu za klip „Kurací rezeň“ ve své zástěře, společně s celým amatérským studiem ROJKO
z Bratislavy. Dalším hraným snímkem byly „Dobroty s příběhem“. Diplom a sošku převzali
protagonisté ze sdružení POTRUS o.s.. Škoda, že doma zapomněli sklenici s těmi dobrotami,
nakládanými hermelíny, které chtěli dát divákům ochutnat. Sdružení MEDIALOG o.s. pod
vedením Ing. Hnilicové získalo cenu za hraný trikový snímek „Hokus pokus – O statečném
princi“. K převzetí ceny přišli na podium i hlavní protagonisté v kostýmech černokněžníka
a unesené princezny. Podobně si kostýmy přivezli i Ivánek a Nastěnka, hlavní postavy klipu
na motivy filmu „Mrazík“ „Když hvězdy tančí“. Podpořit tento snímek přijela na festival už
den předem početná skupina diváků z Frýdku-Místku včele s ředitelem Školy života
G. Kuboněm, autorem snímku. Z Ostravy přijela menší skupina, která fandila cestopisnému
snímku Nikolky Obralové „Poprvé za oceánem“, opět oceněného „zlatým“ ALBERTEM.
Pořadatelská společnost Handicap centrum Srdce o.p.s. se představila střihovým snímkem
„Boganův pohár“ o druhém ročníku paintballového turnaje a při převzetí „Křišťálové
oplatky“ předvedla na podiu bojovou akci. Autor Mgr. Šmíd, ředitel Srdce přišel pro cenu
dokonce s přilbou na hlavě, což Elišku Balzerovou, která mu cenu předávala, překvapilo.
Štěkotem se ohlásili další protagonisté. Pro cenu za snímek „Bety a Fany“ bratrů Milana
a Tomáše Bednaříka přišly na podium i psí sestřičky
Bety a Fany z Domova pro osoby s mentálním
postižením v Leontýně. Zatímco autoři přebírali
diplom a sošku, ony dostaly za svoji terapeutickou
činnost kostičku s mašlí. Třetí fenkou, která dostala na
podiu kostičku byla Cindy, která přijela s delegací
ARPIDY o.s. pro cenu za snímek „Canisterapie“
Mgr. Fillové z Českých Budějovic. Ceny „zlatého“
ALBERTA předávaly členky poroty Mgr. Ivana
Balcárková a Jana Lencová.
Za dokument natočený formou klipu o vodáckém rehabilitačním pobytu „Okoun“
předal „Křišťálovou oplatku“ předseda poroty MUDr. František Dedek. Cenu převzala
ředitelka Domova Ráček o.p.s. Ilonka
Hrušková a s ní dva účastníci tohoto pobytu,
kteří přišli v záchranných vestách i s pádly.
Dalšími dokumenty byly snímky
matky postižených dvojčat paní Marie
Kotačkové z organizace SPMP v Třebíči
„Naše všední starosti“ o starostech spíše
nevšedních (zubařským zákrokem dcery)
a snímek z Brna „Koulelo se koulelo“
o turnaji v kuželkách uspořádaném ke 40.
výročí SPMP.
Nechyběly ani snímky o práci a zaměstnávání. Sdružení „Máme otevřeno?“ poslalo do
soutěže profesionální snímek „Chceš vysát?“ o příkladech zaměstnávání osob s mentálním
postižením a Stacionář „Medvědi“ z Třebíče získal cenu za „Cestu víčka“ o sběru a recyklaci
víček z PET lahví. Ceny předával starosta města Poděbrad Ing. Jozef Ďurčanský.

A komu poděkovat…
… a přitom na nikoho nezapomenout?
Především skvělému publiku, které fandilo v sále od úvodní do závěrečné písničky,
autorům snímků a dále
řediteli Handicap centra Srdce o.p.s Mgr. Michalu
Šmídovi a jeho asistentce Věrce Hněvsové, DiS za
zajištění přípravy a organizace festivalu, společně
s dalšími pomocníky,
ředitelce Domova Ráček o.p.s., Ilonce Hruškové,
která byla programovou asistentkou všech festivalů a
která nejen se svojí kolegyní Marcelkou
Kovářovou celý program 1. máje spíkrovala, ale
vymyslela také nevšední „železničářský“ úvod
s písničkou „S tebou mě baví svět má zlatá …“
Porotě šestého bienále, která pracovala ve složení:
Ambrosová Ivana Mgr., ředitelka Domova SPMP v Sedlci, koordinátor práce poroty.
Zastupovala obor speciální pedagogika.
Červenka Jiří, pracovník zdravotně sociálního odboru Ministerstva zdravotnictví.
Zastupoval osoby s tělesným handicapem.
Dedek František MUDr., člen Českého klubu kinoamatérů v Praze, předseda poroty.
Zastupoval obor amatérský film – video.
Lášek Petr, filmový pracovník. Zastupoval obor amatérský film – video, technický
manažer festivalu.
Lencová Jana, pracovnice Společnosti pro podporu mentálně postiženým ČR.
Zastupovala nestátní neziskové organizace.
Celkem posoudila porota téměř 40 snímků různých
žánrů (klipy, dokumenty, hrané příběhy
a pohádky) o osudu lidí nevidomých, s tělesným či
mentálním postižením, seniorech, apod. Porota
nominovala na udělení hlavních cen „zlatého“
ALBERTA šestnáct amatérských a dva
profesionální snímky. Cenu starosty města
„Křišťálovou oplatku“ získaly tři snímky a také
autor Videofestivalu® "S vámi nás baví svět".

Dárcům a sponzorům děkujeme samostatně ve
„Zlaté listině sponzorů a mecenášů“. V té
uvádíme i další jména a názvy těch, kteří
poskytli jinou podporu. Celkové náklady byly
opět skoro 250.000 Kč.

A na závěr…
… přiznání autora Videofestivalu® "S vámi nás baví svět".
Celý život jsem považoval umění odejít a nevracet se za největší umění ze všech,
které může chlap v životě dokázat jak v zaměstnání, tak v zábavě, ve vztazích mezi lidmi
i leckde jinde. Vím, že není nic trpčího, než neodhadnout tu pravou chvíli k odchodu. Moje
babička mi říkávala „v nejlepším je třeba přestat chlapče“.
Proto se nad Závěrečnou zprávou z posledního festivalu zamýšlím, zda nenastala
právě teď tato chvíle. Během deseti let bylo uspořádáno čtrnáct Videofestivalů® "S vámi nás
baví svět", kterých se zúčastnilo okolo čtyř tisíc nadšených diváků. Dalších pět tisíc zájemců
vidělo snímky při klubových promítáních, instruktážích a školeních na které bylo a je
půjčováno okolo šesti set snímků z videokabinetu HANDICAP LYCEA Praha o.s.; některé
uvedla Česká televize a Televize NOE. Soutěží se během let zúčastnilo přes dvě stovky autorů
z humanitárních organizací i kinoamatérů jednotlivců z České republiky, Slovenska, Francie,
Německa, Rakouska, Indie, Thajska, Hong Kongu a Kanady, kteří získali sošku ALBERTA,
nebo některou z jiných cen, udělenou diváky či starosty festivalových měst. Letošní festival,
který se konal v zámeckém divadle „Na Kovárně“ v Poděbradech byl asi skutečně ten nejlepší
(ale to říkáme po každém, laťka se stále zvedala).
Čestné ocenění, „zlatého“ ALBERTA „Signum laudis“,
obdržel 1. apríľa 2000 Julius Satinský, kmotr Videofestivalu
(kterému se soška podobá a při jejím převzetí v Národní galerii
v Praze prohlásil, že pro něj znamená „viac ako Oscar“).
V následujících letech pak ocenění získali další tatínkové z veselohry
století Václav Postránecký, Pavel Nový a letos první maminka Eliška
Balzerová (s manželem Janem Balzerem, který film S tebou mě baví
svět produkoval). Čestné ocenění však dostali i další „přátelé
kamarádi“, kteří se o úspěchy festivalů zasloužili. Jejich jména jsou
uvedena na jiném místě Závěrečné zprávy.

Kdybych se tě mohl babičko dnes
zeptat, zda může být příští patnáctý
festival ještě lepší, nebo zda je třeba
přestat, asi bys odpověděla: „jo chlapče, to
musíš zvážit sám. Máš na to ještě rok, než
se budeš muset rozhodnout, zda vyhlásit
sedmé bienále 2012“.
Dobře babi, uvidíme. Nakonec, ono teď
vzniká tolik filmařských soutěží, že když
jedna ubude, tak to nikdo ani nepocítí. „Až
na ty lidi s handicapem, pro které jsi to
vymyslel chlapče“ řekla by možná babička
a měla by, jako vždy, pravdu.
JUDr.Josef J. Veselý / AlBert

Zlatý ALBERT 2010
Bednařík Milan a Tomáš
Ďurčová Kvetosl. Mgr.
Filllová Hana Mgr.
Franče Vladimír, Kocek
Hnilicová Jana Ing.
Kotačková Marie a PST
Kuboň, Sikora a štáb
Latta, Kořízek a štáb
Malachová Marie a štáb
Mára Jiří
Obralová Nikolka
Renotierová Mária de la
Sulabha Karunanidhi
Šišovičová Jasna a štáb
Trudič Miroslav
Young&Rubicam, s.r.o.
Zelinger Zdeněk
Ženožička Ladislav Ing.

Fotostudio B
Kinoamatér
ARPIDA o.s.
Portus o.s.
MEDIALOG o.s.
SPMP o.s.
Škola života SPMP o.s.
Liga vozíčkářů o.s.
Stacionář „Medvědi“ o.s.
Cestovatel
Cestovatelka
Kinoamatér
Sulabha scholl
Bol raz jeden človek o.s.
Kinoamatér
Máme otevřeno? o.s.
Kinoamatér
Kinoamatér

Křivoklát
Prievidza
Č.Budějovice
Praha
Praha
Třebíč
Frýdek-Místek
Brno
Třebíč
Přerov
Ostrava
Ústí n.L.
Mumbai Indie
Bratislava
Náchod
Praha
Cheb
Kroměříž

Bety a Fany
Štvrtá sviečka
Canisterapie
Dobroty s příběhem
Hokus pokus - O statečném princi
Naše všední starosti
(PROFI)
Když hvězdy tančí
HU & GO
Cesta víčka
Hola Ekvador! & Galapágy
Poprve za oceánem
Báječná máma
Enduring Spirit
Kurací rezeň
Michal Stefanu
Chceš vysát?
(PROFI)
Volný jako pták
Škola tmou

Zlatý ALBERT „Signum laudis“ 2010
Balzerová Eliška, herečka, představitelka maminky Dáši Adámkové ve filmu „S tebou mě baví svět“ (1982)
Lášek Petr, filmák, technický poradce a pomocník všech čtrnácti Videofestivalů (2000,2002,2004,2006,2008,2010)

Křišťálová oplatka
(cena starosty města Poděbrad)
Hrušková Ilona
Domov Ráček o.p.s.
Rakovník
Okoun
Šmíd Michal Mgr.
Handicap centrum Srdce o.p.s. Poděbrady
Boganův pohár
Vymazal Milan
SPMP o.s.
Brno
Koulelo se koulelo
Balzer Jan, producent veselohry století (toho minulého, jak doplnila jeho žena) „S tebou mě baví svět“ (1982)

Diplom s čestným uznáním
Mašek Pavel
Švach s štáb
Šteg, Petrželová a štáb

Naděje o.s.
Zlín
Naděje o.s.
Nedašov
Centrum integrace dětí CID o.s. Praha 8

Požární cvičení s evakuací
Požární poplach v DPS
Dětské radosti

Diplom za účast
Anděl Miroslav
Hanus Petr
Kotačková, Skorocká
Koutek, Mika
Zíma Staniclav Bc.

Domov sociálních služeb
Kinoamatér
OO SPMP o.s.
Náš svět p.o.
OO SPMP o.s.

Liblín
Jihlava
Třebíč
Pržno
Třebíč

Očima Anděla
Lucinka v 1.třídě
Hvězdy svítí všem
Adventní pozdrav
Mimozemšťané

Malá křišťálová oplatka
Lucinka
Jaromír

nevidomá protagonistka snímku Jihlava
nevidomý protagonista snímku Kroměříž

Lucinka v 1.třídě
Škola tmou

Kostička s mašlí
Bety a Fany z ÚSP
Cindy z ARPIDY o.s.

fenky, protagonistky snímku
fenka, protagonistka snímku

Sv.Leontýn
Č.Budějovice

Bety a Fany
Canisterapie

(PROFI)

Zlatí ALBERTI a Křišťálové oplatky (ceny starosty města
Poděbrad Ing. Jozefa Ďurčanského) čekají na své nové majitele.

O překvapivý začátek festivalu se postaral Domov Ráček o.p.s. z Rakovníka
včele s ředitelkou Ilonkou Hruškovou. Pod její taktovkou zazpívalo
celé divadlo písničku „S tebou mě baví svět, má zlatá Emčo”.

Publikum mělo písničku natištěnou v programu
a tak nemělo se slovy problém.

Skupina aerobiku z TJ Sokol Nymburk doplnila zahájení
ještě sestavou na písničku „Sladké mámení”.

Eliška Balzerová a Jan Balzer pobavili publikum
několika příběhy z natáčení komedie století „S tebou mě baví svět”.

První Křišťálovou oplatku ze skláren PRECIOSA a.s.v Jablonci n/N.
předala JUDr. Josefu Veselému, autorovi Videofestivalu® „S vámi nás
baví svět” předsedkyně Nadace Preciosa pí Marcela Vojtíšková.

Zlatého ALBERTA „Signum laudis” předal Petru Láškovi za deset let
spolupráce s Videofestivalem ředitel sklárny AJETO s.r.o. v Lindavě,
pan Ing. Turnhofer. Vedle Zlatých ALBERTŮ zde vyrábějí i ceny THALIE.

Pak už nastoupily Ilonka Hrušková a Markétka Kovářová,
aby celý den provázely diváky festivalem.

Bratrům Milanu a Tomáši Bednaříkovi předal Zlatého ALBERTA
za snímek o asistenčních psech „Bety a Fany” ředitel Handicap
centra Srdce Mgr. Michal Šmíd.

Z rukou členky poroty Mgr. Ivanky Ambrosové obdržela za snímek
„Canisterapie” Zlatého ALBERTA Mgr. Fillová z ARPIDY Č. Budějovice.
Vozík nevyjel a tak svého klienta musela na podium přinést.

Terapeutická fenka Candy, hrdinka snímku „ Canisterapie”
dostala také kostičku s mašlí.

Za snímek o kuželkovém turnaji ke 40. výročí SPMP „Koulelo se
koulelo” převzal cenu Milan Vymazal a František Halm z Brna.

Nevidomý Jaromír, protagonista snímku „Škola tmou” převzal společně
s autorem snímku Ing. Ženožičkou a svým dědečkem Zlatého ALBERTA
a navíc malopu Křišťálovou oplatku.

Zlatého ALBERTA získala Mária de la Renotiérová za snímek
„Báječná máma” opět o nevidomé dvojici, které se už narodil Vašík.

Liga vozíčkářů přivezla snímek o tom,
jak je těžké začínat život na vozíku.

Jiří Mára převzal cenu za snímek
o cestě na vozíku do Ekvádoru a na Galapágy.

Za emotivní snímek o básnířce na vozíku, která se prala s osudem
až do konce svého života, dostala Mgr. Ďurčová z Prievidze Zlatého ALBERTA.
Báseˇb, kterou pak přednesla vehnala slzy do očí mnoha divákům.

O přestávce čekal na účastníky ve foyer raut.

Zahrála nám skupina Leontýnka z ˇUSP s. Leontýn.

O přestávce, jako vždy, došlo i na tanec.

Na prvním nádvoří zámku v Poděbradech bylo hezky,
skupina aerobiku ještě jednou zatančila.

Přestávka byla vyplněna autogramiádou.
Eliška Balzerová byla ke všem velmi milá.

Po přestávce se znovu roztleskal sál zámeckého divadla Na Kovárně.

Černokněžník a princeezna z filmu "O statečném princi" ze sdružení
MEDIALOG o.s. přišli pro cenu ve svých kostýmech.

Ivánek a Nastěnka si z Frýdku-Místku rovněž přivezli kostýmy,
ve kterých hráli ve snímku "Když hvězdy tančí" na hudbu z filmu Mrazík.

Za akční film o paintballu "Boganův pohár"
převzal Křišťálovou oplatku Mgr. Šmíd.

Cenu za "Dobroty s příběhem" převzali protagonisté
snímku z PORTUS o.s. Praha

Pro Zlatého ALBERTA přijelo z Bratislavy celé amatérské TV studio
"Rojko". Cenu za "Kurací rezeň" převzal hlavní protagonista Patrik,
který si přivezl i svoji zástěru.

Marie Kotačková, matka dvojčat s mentálním handicapem dostala
ALBERTA za nevšední snímek "Naše všední starosti".

Cestovatelky Nikolka Obralová s maminkou
si přišly pro dalšího "zlatého" ALBERTA.

"Medvědi" z Třebíče získali Zlatého ALBERTA za ekologický snímek
"Cesta víčka" o tom, jak z PET lahví získali surovinu pro výrobu rohoží.

Na konci festivalu, jako vždy, si na pódiu diváci zazpívali
za doprovodu sálu písničku "S tebou mě baví svět, má zlatá Emčo".

HANDICAP LYCEUM Praha o.s. (1990) realizuje projekty
s celorepublikovou působností pro osoby s handicapem a pro jiné
neziskové organizace. V poslání deklaruje „poskytování vzdělávacího,
poradenského, organizačního a zprostředkovatelského servisu osobám
s handicapem a jejich asistentům“. Pořádá rekvalifikační kurzy
a školení, organizuje rehabilitační a ozdravné pobyty, výcvikové
a poznávací tábory, kulturní, společenské a sportovní akce. Vydává
publikace, natáčí a zpracovává videozáznamy a vede videokabinet
(archiv a půjčovnu). Podílí se na realizaci humanitárních projektů i jiných sdružení, nadací a veřejně
prospěšných společností. Je patronem Domova Ráček o.p.s. v Rakovníku pro osoby s handicapem.
HANDICAP LYCEUM Praha o.s. je členem České rady
humanitárních organizací (1990), kolektivním členem Sdružení pro pomoc mentálně postiženým
SPMP (1969) a čestným členem spolku „Vltavan“ (1871). Od roku 1984 do roku 1991 působilo
jako občanské Sdružení mládeže a rodičů „S tebou mě baví svět“. Nemělo nikdy žádné
zaměstnance, veškerou činnost zajišťovali a zajišťují dobrovolníci. V letech 1991 až 2005
uspořádalo za pomoci expertů jednadvacet různých kurzů, kterých se zúčastnilo celkem 393
účastníků z 51 organizací. V jedenácti jazykových kurzech se učilo 127 zájemců z 27 občanských
sdružení. V osmi základních a zdokonalovacích kurzech pro vedoucí rehabilitačních táborů se
vyškolilo 191 hlavních vedoucích a 35 instruktorů handicapované mládeže z 22 občanských
sdružení (a k tomu byl vydán metodický Sborník). Ve dvou celoročních kurzech „bocmanů“
tj. zástupců vedoucích vodáckých oddílů se proškolilo 40 osob z řad handicapované mládeže. Od
svého založení uspořádalo devatenáct rehabilitačních vodáckých táborů u nejrůznějších řek a jezer
Čech a Slovenska a dvakrát asistovalo i na pobytech vozíčkářů - potápěčů u moře (dodejme, že před
tím pořádalo desítky táborů, sportovních a jiných akcí pro zdravou mládež). Z Videokabinetu
zapůjčilo zájemcům 436 snímků, které shlédlo okolo pěti tisíc diváků při stovce klubových
projekcích a instruktážích.
HANDICAP LYCEUM Praha o.s. vlastníkem ochranné známky
Videofestival® „S vámi nás baví svět“, kterou schválil i Julius Satinský. Od roku 2000 připravilo
již šest bienále a to 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. Duchovním otcem
projektu je zakladatel festivalu, dlouholetý předseda správní rady HANDICAP LYCEA Praha o.s.
a Domova Ráček o.p.s. JUDr. Josef J. Veselý (přezdívaný „AlBert“), který byl řadu let mj.
i místopředsedou Sdružení pro pomoc mentálně postiženým ČR, ředitelem Nadačního fondu
„Rodiče dětem“, vicepresidentem a předsedou správní rady České rady humanitárních organizací.
Handicap centrum Srdce o.p.s. bylo organizátorem a jeho
ředitel Mgr. Michal Šmíd manažerem Videofestivalu 2010.
Denní stacionář Handicap centra Srdce navštěvuje patnáct
klientů, kterým nabízí možnost zajímavě stráveného času
během dne zejména pro osoby s mentálním postižením.
Každý den je naším cílem připravit co možná nejpestřejší
činnost. Chráněná dílna umožňuje našim klientům aktivně psát příběh svého života ve formě
smysluplné práce, pohodového kolektivu a mírného zlepšení své finanční situace. Chráněné
bydlení je třetí a nejmladší službou pro klienty s mentálním postižením z Poděbrad a okolí.
K dispozici je osm bytových jednotek a osobní asistentka, která pomáhá ve věcech pro většinu
lidí naprosto samozřejmých a nezbytných pro fungování ve společnosti. Mimo tyto pravidelné
sociální služby si dopřáváme i výlety do divadel, sportovní akce, týdenní pobyty v přírodě,
nebo „jen“ společná setkání našich členů.

Česká rada humanitárních organizací (ČRHO) vznikla 2. 5. 1990 pod
původním názvem Československá rada pro humanitární spolupráci jako
společenství, jehož cílem bylo zmírnit lidské utrpení realizací
nejrůznějších humanitárních projektů v duchu humanitních ideálů.
V průběhu dalších let se přetvořila v koalici nestátních poskytovatelů
sociálních a zdravotně sociálních služeb sociálně znevýhodněným
skupinám občanů. K této myšlence se přihlásilo již 220 členských
organizací. Členské organizace ČRHO dnes zajišťují celou škálu
činností, bez nichž si lze naši současnost již jen těžko představit. Jde například o podpůrné
programy pro seniory, zdravotně postižené, drogově závislé, bezdomovce, ale také
o ochranu opuštěných a týraných dětí i pomoc lidem v nouzi v nejširším slova smyslu.
K důležitým úkolům patří také prosazovaní odpovídajících podmínek pro práci
poskytovatelů sociálních služeb v České republice. ČRHO podpořila v letech 1994 až 2010
řadu projektů HANDICAP LYCEA Praha o.s. granty v celkové hodnotě 1,629.230,- Kč,
z toho všechny Videofestivaly a Videokabinet, různé kurzy a školení, tisk publikací,
natáčení snímků apod. President ČRHO Ing. Pavel Dušek na V. bienále mj. řekl: „Česká
rada humanitárních organizací měla příležitost podporovat Videofestival po celou
dobu jeho existence … a tak pomohla šířit zprávu o posunování hranic možného …“.
Nadační fond SPMP ČR „Rodiče dětem“. Téměř před 17 lety, přesně
15. ledna 1994 bylo na výjezdním zasedání ÚV SPMP v Hodoníně
rozhodnuto založit Nadaci SPMP „Rodiče dětem“. Na archivní
magnetofonové pásce jsou uchovány hlasy pro i proti Ing. Stanislava
Kaina, otce této myšlenky, MUDr. Josefa Kvapilíka, tehdejšího předsedy
SPMP, JUDr. Josefa J. Veselého, spoluzakladatele a pozdějšího prvního
ředitele této nadace, Ing. Františka Kubíka, Františka Halma, Dr. Aleny Týmalové, Doc. Marie
Černé a mnoha dalších. I když se původní poslání nadace (později transformované do
nadačního fondu) změnilo, byla její činnost účelná. Penězi podpořila mnoho „velkých malých
projektů“ nejen organizací SPMP, ale též jednotlivců a kolektivních členů. Dodejme, že od roku
1998 podpořil Nadační fond SPMP „Rodiče dětem“ celkem devět projektů HANDICAP
LYCEA Praha o.s. částkou 185.300 Kč. Byly to kurzy bocmanů, kurzy oddílových a hlavních
vedoucích rehabilitačních pobytů a instruktorů a zejména Videofestivaly, kde zejména přispěl
na dopravu účastníků sjednanými autobusy.
Domov Ráček o.p.s. je nestátní, neziskové zařízení, které pečuje
o handicapované osoby z Rakovníka a jeho okolí. Na jeho založení
1. 2. 1998 se podílelo občanské Sdružení pro pomoc mentálně
postiženým, které působí v České republice od roku 1969
a HANDICAP LYCEUM Praha o.s. Domov pomáhá pětadvaceti
dospělým „dětem“ prožít plnohodnotný život; zajišťuje pro ně denní
pobyt v dobrém kolektivu, práci v terapeutické dílně, podle možnosti
i výchovu a vzdělávání, pro některé také bydlení v chráněném bytě a odlehčovací službu.
Denně je připravován bohatý rehabilitační program s různými druhy terapie. Domov pořádá
rehabilitační pobyty, výlety, vodácké tábory, kulturní přehlídky a výstavy, divadelní festival
„D*Ráček“ a filmové festivaly nejen pro handicapované, ale v rámci integrace i pro širokou
veřejnost. Domov sám získal řadu cen jak v regionálních kulturních soutěžích, tak
Videofestivalu i na sportovních hrách. Za vybudování tohoto stacionáře a realizaci projektů pro
handicapované byla jeho ředitelce, paní Ilonce Hruškové, udělena novináři Západočeského
regionu výroční cena 1999 za občanskou statečnost. Domov Ráček o.p.s. byl pořadatelem
prvního a pátého bienále Videofestivalu a Ilonka Hrušková byla programovou
asistentkou všech festivalů.

Ceny udělené ve čtrnácti festivalech od roku 2000 do roku 2010

Videofestivalu® „S vámi nás baví svět“

„Zlatý“ ALBERT (2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010)
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 Prividza,
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/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, 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.

Zlatá listina sponzorů
a mecenášů Videofestivalu®2010
„S vámi nás baví svět“
6. bienále se konalo pod záštitou starosty města
Ing. Jozefa Ďurčanského
Projekt podpořily dotací, grantem či finančním darem právnické osoby:
Česká rada humanitárních organizací,
Středočeský kraj,
Nadační fond SPMP „Rodiče dětem“,
SAPERE, spol.s r.o.,
Nadace PRECIOSA.
Projekt podpořily finančním darem fyzické osoby:
JUDr. Josef J. Veselý, předseda správní rady (AlBert/autor projektu),
Ilona Hrušková, ředitelka Domova Ráček o.p.s. (programová asistentka Videofestivalu),
Mgr. Ivana Ambrosová, ředitelka Domova SPMP Sedlec (koordinátor porot Videofestivalu),
Jana Lencová, referentka sekretariátu SPMP ČR, o.s. (členka poroty Videofestivalu),
Vlasta Kudrnová, Domov LAGUNA Psáry.
Pomoc a podporu projektu dále poskytli: Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity
Karlovy, Středisko ÚJOP UK Poděbrady, Kulturní a informační centrum s.r.o. Poděbrady,
Czech Glass Craft sklárna AJETO s.r.o. Lindava, Blesková tiskárna s.r.o. Praha, Fotostudio
B.Křivoklát, www.FILMDAT.cz Jaroslav Šika, Dvořák VIDEO Beroun, aerobik TJ Sokol
Nymburk, hudební skupina Leontýnka z ÚSP Leontýn, AMATFILM.cz Petr Lášek.
Nejsou však uvedena jména desítek dobrovolníků, kteří věnovali zdarma svoji práci a čas
ke zdárné realizaci projektu. Dodejme, že vstupné ani jiné poplatky se na festivalu nevybírají.
Děkujeme.

¨

Autorský poplatek OSA byl uhrazen prostřednictvím sublicence Českého výboru UNICA.
Videofestival® "S vámi nás baví svět" je projekt občanského sdružení HANDICAP LYCEUM Praha o.s.
IČ 61383546 včele s předsedou správní rady JUDr. Josef J. Veselým / AlBertem, kontakt 602-653-096
128 00 Praha 2, Plavecká 4/404, hclpraha@volny.cz
Vytiskla Blesková tiskárna s.r.o. Praha, sponzor Videofestivalu.

