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• Úvodem o poslání HANDICAP LYCEA Praha. 
• Vyhodnocení akcí roku 2006. 
• Zpráva o hospoda�ení v roce 2006. 
• Plán roku 2007 – projekt „Rovná p�íležitost“ 
• Usnesení Valných hromad 2006 a 2007. 
• Tabulky záp�j�ek Videokabinetu a sportovní výstroje. 
• P�íloha : Záv�re�ná zpráva Videofestivalu 2006. 
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p�edseda správní rady 
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Zlatá listina dárc� a mecenáš�  

 
 
50.000,- K� Paní Vlasta Kudrnová 
30.000,- K� �eská rada humanitárních organizací 
15.620,- K� Domov Rá�ek o.p.s. Rakovník  
15.000,- K� Nada�ní fond SPMP „Rodi�e d�tem“  
10.000,- K� PRODOS Ing.Procházka 
  5.000,- K� SAPERE s.r.o. 
  6.250,- K� PROBO TRANS BEROUN, spol.s r.o. 
  3.000,- K� St�edo�eský kraj 
  2.000,- K� SPMP Krajský výbor Praha 
 
Ilona Hrušková �editelka Domova Rá�ek o.p.s. (programová asistentka Videofestivalu) 
Jana Lencová, bocmanská babi�ka a dlouholetá pracovnice sekretariátu SPMP �R Praha 
Mgr. Ivana Balcárková, �editelka Domova SPMP Sedlec (koordinátorka porot Videofestivalu)  
Josef Zoch, zp�vák, 
Josef Jirásek, podnikatel. 
 
Pomoc a podporu dále poskytli:  Domov Rá�ek o.p.s. Rakovník, PROBO GROUP a.s., 
Moravskoslezský kraj, M�sto Frýdek-Místek, Blesková tiskárna s.r.o. Praha, Ministerstvo 
kultury NIPOS ARTAMA-Mgr.M.Tuš�ák, Petr Lášek Praha, Agentura RUNNER Richard 
Gužák Spišská Nová Ves, SERONO Trnava, Slovenský ZVÄZ SCLEROSIS MULTIPLEX 
Trnava.  
 
 
 

Generálním sponzorem HANDICAP LYCEA Praha 
je spole�nost JRSK s.r.o. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HANDICAP LYCEUM Praha,  adresa Plavecká 4/404, 128 00 Praha 2 
I� 61383546, �íslo ú�tu 193688867/0300.  Telefon 224 910 364,  hclpraha@volny.cz, 

*** 
Základní údaje jsou v databázi neziskových organizací  na Portále ve�ejné správy �R 

www.portal.gov.cz   a Informa�ního centra neziskových organizací o.p.s. na  
www.neziskovky.cz a na stránkách www.hclpraha.cz. 
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HANDICAP LYCEUM Praha 
 

bylo založeno v roce 1991 a od roku 1994 je �ádným �lenem �eské rady humanitárních 
organizací. Pozd�ji se  slou�ilo s ob�anským Sdružením mládeže a rodi�� TJ „S tebou m� 
baví sv�t!“ (p�sobilo v �SR od roku 1984) a Studijním sdružením Vratislava II. (1993). 
V roce 1997 se stalo kolektivním �lenem Sdružení pro pomoc mentáln� postiženým (SPMP) a 
v roce 2001 bylo jmenováno �estným �lenem spolku VLTAVAN Praha p�i p�íležitosti jeho 
130. výro�í založení v roce 1871. Je patronem Domova Rá�ek o.p.s. v Rakovníku. 
 
HANDICAP LYCEUM Praha není typickým ob�anským sdružením. Nevyvíjí totiž �innost 
uvnit� organizace pro své �leny, ale pracuje ve prosp�ch ostatních nestátních neziskových 
organizací, zejména t�ch, které jsou �leny �eské rady humanitárních organizací (�RHO) a 
SPMP. Nemá zam�stnance, vše d�lají dobrovolníci ve svém volném �ase. Jeho projekty byly 
mimo jiné zaregistrovány v kampaních Mezinárodního roku rodiny 1994, Mezinárodního 
roku dobrovolník� 2001 a Evropského roku osob se zdravotním postižením 2003. 
 
Posláním HANDICAP LYCEA Praha je poskytovat vzd�lávací, poradenský, 
organiza�ní a zprost�edkovatelský servis osobám s handicapem a jejich asistent�m a 
organizacím. Poslání se realizuje zejména touto �inností : 
 
po�ádá vzd�lávací �i rekvalifika�ní kurzy a školení za pomoci expert� i jiných organizací. 
Organizuje rehabilita�ní pobyty, výcvikové a poznávací tábory, studijní ozdravné pobyty. 
Vydává pot�ebné publikace, zpracovává videozáznamy a vede video kabinet (archiv) pro 
nestátní neziskové organizace, vyvíjí osv�tovou �innost v oblasti integrace zdravotn� 
postižených. K tomu po�ádá kulturní, sportovní a spole�enské akce, spolupracuje s ostatními 
neziskovými organizacemi a poskytuje jim poradenství i samotné služby v oblasti vzd�lávání, 
vede adresá� expert� a zprost�edkovává kontakt s organizacemi, které jejich služby pot�ebují. 
Podílí se na realizaci humanitárních projekt� i jiných sdružení, nadací a ve�ejn� prosp�šných 
spole�ností a dalších právnických osoba vyvíjí další, �innost, vedoucí napl�ování poslání. 
 
HANDICAP LYCEUM Praha mohlo realizovat projekty zejména díky finan�ní podpo�e 
�RHO, nadací (ROS, UK, VIA), fond�m (Nada�nímu fondu SPMP) a mecenáš�m (zejména 
PROBO GROUP a.s.)  a sponzor�m zejména spole�nosti JSRK s.r.o. Josef Jirásek, protože o 
státní dotace nežádalo.  
 
Pro ilustraci uve�me alespo� n�kolik projekt� : 
 
„Kurzy a školení“ v letech 1996 – 2001. Za pomoci expert� uspo�ádalo HANDICAP 
LYCEUM Praha osmnáct kurz�, kterých se zú�astnilo celkem 353 ú�astník� ze 49 organizací: 
šest základních, zdokonalovacích kurz� a seminá�� vedoucích rehabilita�ních pobyt�. 
Vyškolilo se 191 hlavních vedoucích a 35 sportovních instruktor� handicapované mládeže 
z cca 22 ob�anských sdružení (k tomu za podpory Nadace ROS a Nadace UK vydalo pro tyto 
vedoucí Sborník 99 v nákladu 333 výtisk� i pro jiné zájemce). V jedenácti jazykových 
kurzech (angli�tiny, n�m�iny, špan�lštiny) se u�ilo 127 zájemc� z 27 ob�anských sdružení. 
Náklady projektu dosáhly 919.940,- K� 
 
„Kurzy bocman� 2001 a 2003“ byly speciálním výcvikem zástupc� vedoucích vodáckých 
oddíl� z �ad handicapované mládeže. Povedly se a potvrdili reálnost hnutí „self-advokát�“, 
ale  v podob� vodáckého skautingu. Náklady (v�etn� p�ísp�vk� ú�astník�) �inily 230.000 K�. 
Bocmani se nyní ú�astní nejen všech vodáckých, ale  i jiných akcí. 
 



HANDICAP LYCEUM Praha                                                          Výro�ní zpráva 2006 
 

4 

 
„Tábory a rehabilita�ní pobyty“ se od roku 1993 po�ádaly integrované (do roku 1992 byly 
bez osob s handicapem). T�chto integrovaných vodáckých letních tábor� na nejr�zn�jších 
�ekách a jezerech v �ech i na Slovenska bylo uspo�ádáno 16. Dvakrát se asistovalo i na 
pobytech vozí�ká�� - potáp��� u mo�e.  Celkem se jich zú�astnilo okolo 800 osob a náklady 
se blíží k 1 miliónu K�. 
 
„Videofestival® S vámi nás baví sv�t“ m�l bienále v letech 2000, 2002, 2004 a 2006.  
Festivalových sout�ží, které m�ly �eské, moravské, celostátní kolo a finále bylo 12 (v roce 
2000 bylo p�i 5. sv�tové abilympiád� i  mezinárodní kolo). Zú�astnilo se p�es jedno sto 
padesát nestátních neziskových a p�ísp�vkových organizací i jednotlivc�. Po�et divák� dosáhl 
3.300 nepo�ítaje diváky televize, zejména magazínu Klí�, který n�které snímky na �T2 
odvysílal, stejn� jako  ostravská televizní stanice  NOE. Celkové náklady p�esáhly 1,6 milión� 
K�; v roce 2008 jsou rozpo�továny na 395.000,-  K�. 
 
„Video kabinet“ Za existence p�j�ovny bylo z kabinetu zap�j�eno na  97akcí (školení, 
klubových promítání, rehabilita�ních pobyt� apod.) celkem 327 snímk�, které vid�lo 3.876 
divák�. P�ístroje z kabinetu jsou využívány na st�íhání, rozmnožování a projekci. Kabinet je 
dopl�ován nejen snímky s dalších Videofestival�, ale i snímky z produkce Ministerstva 
zdravotnictví �R. Náklady projektu p�esáhly 300.000,- K�. 
 
„Sportovní a spole�enské projekty“  uzavírají naší ilustraci : a� již to byly dva „Námo�nické 
bály“ na Wilsonov� nádraží, Ples na zámku v Zahrádkách �i koncertní turné kapely Hradní 
Duo „V dobrém jsme se sešli“ apod. Ze sportu jmenujme zejména olympiádu PROBO-
OPEN-HANDICAP (v roce 2007 bude již sedmý ro�ník) nebo bojovou vodáckou hru 
ODYSSEA �i �ty�i plavby Kryštofa Kolumba na sv.Václava (poslední skon�í v roce 2007) a 
další. Náklady a ú�ast by bylo dnes obtížné sumarizovat. 
 
�lenové správní rady HANDICAP LYCEA Praha p�sobili jako dobrovolníci v r�zných 
volených funkcích nestátních neziskových organizací :  
 
Iveta Pešková pracovala v letech 1994 – 2003 jako p�edsedkyn� i �lenka správní rady Fondu 
humanitárních projekt� a �lenka presidia �RHO (d�íve RHS - Rady humanitárních sdružení); 
je vozí�ká�ka, nositelka ceny Olgy Havlové za rok 1997 ud�lované VDV.  Založila a je 
p�edsedkyní  o.s. PROSAZ. 
 
Ilona Hrušková, zakladatelka Domova Rá�ek o.p.s. a nyní jeho �editelka, pracovala od roku 
1993 ve výboru  Okresní organizace Sdružení pro pomoc mentáln� postiženým v Rakovníku. 
Za vybudování Domova Rá�ek o.p.s. a za realizaci projekt� pro handicapované jí byla 
ud�lena noviná�i Západo�eského regionu výro�ní cena za ob�anskou state�nost v roce 1999. 
 
JUDr. Josef J.Veselý pracoval v letech 1994 až 2004 jako p�edseda správní rady �RHO i 
Fondu humanitárních projekt� RHS a jedno období  i jako vicepresident RHS. Vedle toho byl 
dlouholetým místop�edsedou Sdružení pro pomoc mentáln� postiženým �R a �editelem 
Nadace SPMP „Rodi�e d�tem“, proto mu bylo v roce 2006 ud�leno �estné �lenství. Je 
spoluzakladatelem a v sou�asnosti i p�edsedou správní rady Domova Rá�ek o.p.s. a 
HANDICAP LYCEA Praha, je autorem projektu Videofestival® „S vámi nás baví sv�t“, 
autorem �ady publikací (Sborník�) pro nestání neziskové organizace a p�ísp�vk� do 
odborných �asopis�. 
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Vyhodnocení n�kterých rehabilita�ních akcí v roce 2006 
 

*** 
Májové odemykání �ek 

Vltavy a Sázavy se v. Kiliánem. 
 

        Již �adu let po�ádá na 1.máje HANDICAP LYCEUM Praha spole�n� s Domovem 
Rá�ek o.p.s. akce pro osoby s handicapem. Bu� je to Videofestival® „S vámi nás baví 
sv�t“, nebo zahájení vodácké sezóny „Májovým odemykáním“  n�které �eky. 

 
A protože se Videofestival letos konal už 1.apríla, tak se na 1.máje 2006 

v p�ístavu pod Št�chovickou p�ehradou sešlo 49 vodák� a jeden pes, aby slavnostn� 
zahájili sezónu odemknutím Vltavy. Nejen to, smo�ili pozd�ji pádla i v �ekách Kocáb� 
a Sázav� a rukou se dotkli na ostrov� sv. Kiliána kamenných základ� kláštera, který 
tam p�ed tisícem let postavili benediktinští mniši. Škoda, že ho nejd�íve požár a 
pozd�ji husité zni�ili. Dopluli až do Davle, kde bocmanskými píš�alkami vzdali �est 
plavc�m u pomníku spolku Vltavan. 

 
Dva oddíly Rá�k�, vodák� z Domova Rá�ek o.p.s., oddíl Sume�k�  z Handicap 

centra Srdce o.p.s. v Pod�bradech, oddíl Hastrmánk� ze Speciálního domova mládeže 
SPMP v Sedlci a oddíl bocman� z �ad �len�  SPMP Prahy tak spluly na raftech, za 
krásného po�así a za doprovodu Vodní záchranné služby, sedm kilometr� �eky. V cíli 
se setkali s maminkami, které je doprovázely autobusem po b�ehu. Výborný ob�d 
v restauraci a hezký diplom za ú�ast ud�lal za krásným májovým dnem te�ku. 
V �asopise Mentální retardace pak vyšel �lánek : „Bylo nás 5 ? Ne, ne, bylo nás 50 !“ 

 
*** 

 
Šestnáctý vodácký rehabilita�ní tábor  

„Kap�ík šupiná� z Otavy“ 
 

 Za krásného, tém�� tropického po�así, se uskute�nil v hezkém prost�edí 
rekrea�ního za�ízení ve Št�dronín� na Otav� u Zvíkova od soboty 24.�ervna do st�edy 
28.�ervna 2006, již šestnáctý rehabilita�ní vodácký tábor pro padesát ú�astník� z �ad 
osob s mentálním a t�lesným handicapem, jejich asistent� a také senior� z celého 
St�edo�eského kraje : 

• t�i oddíly Rá�k�, uživatel� služeb Domova Rá�ek o.p.s. z Rakovníka, 
• oddíl Bocman� a Sv�ták� z HANDICAP LYCEA a Sdružení pro pomoc 

mentáln� postiženým �R (SPMP) v Praze, 
• oddíl Hastrmánk� a Sume�k�, uživatel� služeb Domova SPMP v Sedlci a 

Handicap centra Srdce SPMP v Pod�bradech,  
 

 Rehabilita�ní program byl p�ipraven �adu m�síc� p�edem a obsahoval vedle 
sportovní rehabilitace, poznávacích exkurzí i nové prvky:  balterapii, fytoterapii, 
muzikoterapii, fysioterapii, autogenní trénink  a sbírání bylin : 
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• sobota 24.06. Po p�íjezdu ob�d, zabydlení. Nástup, vzty�ení vlajky, seznámení 
se, p�íprava �lun�. Po ve�e�i aromaterapie; 

• ned�le 25.06. Po rozcvi�ce v bazénu a snídani vodácká turistika proti proudu 
Otavy do jejích zátok. Po ve�e�i  fytoterapie; 

• pond�lí 26.06. Po rozcvi�ce v bazénu VI. ro�ník sportovních her PROBO 
OPEN HANDICAP. Odpoledne p�ivítání  sponzor�, nástup, vyhlášení výsledk� 
a p�edání cen. Ohe�, grilování a zpívání;  

• úterý 27.06. byl po rozcvi�ce uskute�n�n celodenní výlet na Zvíkov, kde nás na 
soutoku Otavy a Vltavy �ekala motorová lo� PRESSTON s kterou jsme pak 
vypluli proti proudu Vltavy.  Odpoledne následovalo ješt� poslední smo�ení 
pádel v Otav�, a po ne�ekané vich�ici, která dokonce odvála t�žký raft o desítky 
metr� dál následovalo zabalení výstroje a �lun�. Po ve�e�i bylo uspo�ádáno 
letní kino, kde byly promítnuty dokumenty z minulých tábor� a pro pam�tníky 
film o koncertním turné z roku 1999 „V dobrém se sejdeme“; 

• st�eda 28.06. byla bez rozcvi�ky. Naplnili jsme výstrojí autobus spole�nosti 
PROBO TRANS BEROUN až k prasknutí a vyjeli k hrázi Orlické p�ehrady 
v Solenicích, kde nás již �ekal pr�vodce, aby nás zavedl do útrob elektrárny.   

 
 Sportovní hry PROBO OPEN HANDICAP.  Po p�ti úsp�šných ro�nících 
byla letos u�in�na zásadní zm�na. Díky mimo jiné i tropickému po�así, se závodní  
disciplíny zm�nily a odehrály se výhradn� ve vod� : b�h bazénem a plavání na 50 
metr� a vodní akrobacie (volný zp�sob plavání nap�í� bazénem s proplaváním obru�í). 
Dopl�me, že hry konané v pond�lí byly den p�edem zpest�eny vodáckou turistikou na 
raftech po hladin� Otavy a pak i po hladin� Vltavy na motorové lodi PRESSTON s 
p�ší túrou  hradem Zvíkov. Ceny vít�z�m p�ijel op�t p�edat generální �editel koncernu  
 
PROBO  Ing. Zden�k Procházka s manželkou a dcerou. Z�stali pak se závodníky a 
jejich doprovodem do ve�era, kdy si p�i ohni, za doprovodu kytary, harmoniky a bong 
všichni zazpívali, opekli slaninu i vu�tíky. Všech 50 ú�astník�, prožilo krásný den a 
díky finan�nímu  daru i celý letní  týden.   
 
Složení vedoucího štábu : 

• hlavní vedoucí JUDr.Josef J.Veselý, p�edseda správních rad Domova Rá�ek 
o.p.s. v Rakovníku a HANDICAP LYCEA Praha a Ilona Hrušková, �editelka 
Domova Rá�ek o.p.s. a �lenka správní rady HANDICAP LYCEA Praha; 

• Rehabilita�ní pracovnice, terapeutka Mgr.Lenka Niezgodová, �lenka správní 
rady Domova Rá�ek o.p.s. 

• Asistentky, vedoucí oddíl�: studentka Petra Vitvarová a pracovnice Domova 
Rá�ek   paní Vlad�na Kindlová a sle�na Martina Gollová. 

• Instrukto�i z �ad student� : Tomáš a Lukáš Hruškovi, Lukáš Novotný a Jan 
Abrahám. 

 Ekonomické zhodnocení tábora : pobyt byl podpo�en dotací St�edo�eského 
kraje v rámci projektu „Bocmani“, dále finan�ním darem spole�ností PRODOS, 
PROBO GROUP, a.s. a PROBO TRANS BEROUN s.r.o. Poprvé v historii nebyl 
rehabilita�ní pobyt dotován Ministerstvem zdravotnictví. Celkové náklady akce �inily 
81.750,- K�, z toho ubytování (ve vybydlených chatkách) a nevalné stravování stálo 
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48.300,- K�. Bezplatné poskytnutí vodácké a sportovní výstroje ušet�ilo v rozpo�tu 
23.750,- K� (podle ceník� p�j�oven) a bezplatná práce vedoucího štábu minimáln� 
15.000,- K�. Dále byl sponzorován výlet lodí PRESSTON, prohlídka elektrárny a 
nákup cen do olympiády i potraviny na opékání; odhadem za 8.000,- K� (suma 
sumárum tedy 128.500,- K�, ale v tom nejsou náklady na t�i cesty do Št�dronína p�i 
p�íprav� akce, které vykonali autem ve svém volnu hlavní vedoucí). Již tradi�n�  
všichni vedoucí  odvedli svoji práci bezplatn�. 

 
*** 

 
T�etí plavba Kryštofa Kolumba a zamykání Vltavy pod Vyšehradem. 

 
Contigo disfruto de la vida Cristoforo Colombo ! De fakto ! Na svatého Václava, 
v jedenáct hodin dopoledne, zazn�la nad Vltavou nejen zvonkohra z Vyšehradské 
kapituly svatého Petra a Pavla, ale i  bocmanské píš�alky, aby  tak uctily  památku 
Kryštofa Kolumba, který zem�el p�ed p�ti sty lety. Na padesát vodák�, Rá�k� 
z Rakovníka, Bocman� a Sv�ták� z Prahy,  Sume�k� z Pod�brad a Hastrmánk� ze 
Sedlce,  nastoupilo na paluby svých  raft�, aby napodobili t�etí plavbu Kryštofa 
Kolumba v letech 1498 až 1500. P�i vyplutí jim mávali kamarádi z Klubu SPMP 
DRUK, maminky a další p�átelé. Vltava byla tento den plná lodí: vodní skauti m�li 
každoro�ní  Svatováclavskou plavbu Prahou „P�es t�i jezy“,  na náš pozdrav  jen 
rychle k�ikli „Ahoj“ aby pak na svých pramicích dál píchali pádly �eku jak diví, 
sportovci na osmiveslicích p�i pozdravu stále pluli  jak šípy proti proudu a naopak  
nehybní rybá�i na lodi�kách jen zabru�eli „Petr�v zdar“. Zato  výletní parníky nám 
odpov�d�ly mohutnými hlasy lodních sirén; pouze Po�í�ní policie nás tiše a decentn� 
sledovala z dálky. Místo b�eh� a zátok Ameriky prozkoumávalo našich sedm raft� 
nejprve  Smíchovský, kdysi vorový p�ístav a Císa�skou louku, pak Vesla�ský ostrov a 
nakonec Podolský p�ístav, kde se d�íve dokonce t�žil led.  Vodáci pochopiteln� 
nezapomn�li pod Libušinou lázní vhodit do t�n� Vyšehradskému vodníkovi op�t 
dárky. Tentokrát  byly  dárkem  klí�ky, aby vodník v�d�l, že dnes zamykáme 
vodáckou sezónu.  Roztrhly se  mraky a  p�išlo se na nás podívat i sluní�ko.  To mimo 
jiné  pot�šilo dva zk�ehlé kamarády,  kte�í  v zátoce  Vesla�ského ostrova necht�n� 
ukázali, co znamená bocmanský povel „Muž p�es palubu!“. Ostatn� to nebyla jediná 
sm�la. Již ráno Sume�k�m praskly p�i nafukování ob� vzduchové komory �lunu a 
museli si od Hastrmánk� p�j�it jiný. Prost� tak, jako m�l Kolumbus  sm�lu a skon�il 
svoji t�etí plavbu v �et�zech, tak jsme ho napodobili i my. Nakonec jsme na soutoku 
Boti�e s Vltavou za rachotu vlak�, p�ejížd�jících p�es Železni�ní most, uzamkli �eku 
dv�ma velkými klí�i, také svázanými �et�zem, vylodili se na Výtoni, kde nás �ekala 
kapitánka bocman� Evi�ka s nejmenším bocmánkem v ko�árku Filípkem, a šli do 
podskalské hospody U Libuše v Plavecké ulici posed�t, najíst a napít se. Šutrák tam 
zap�l oslavnou ódu na Kolumba a každý obdržel od Ilonky  ú�astnický list a malý 
dárek. Kluci k tomu dostali od Martinky pusu a všichni se od AlBerta dozv�d�li co je 
�eká v projektu „Rovná p�íležitost“ v roce 2007.  Když se ješt� navíc  dozv�d�li, že 
bohatý ob�d sponzorovala firma JRSK s.r.o.,  dopravu autobusem a pom�cky pomohl 
uhradit grant  St�edo�eského  kraje  bylo jasné, že jsme sm�lu protrhli a nemusíme se 
obávat p�íští rok poslední, �tvrté plavby, tentokrát okolo St�eleckého ostrova a Žofína, 
zase na Svatého Václava, ale – v noci. S tebou m� baví sv�t Kryštofe Kolumbe !Fakt 
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Videofestival® S vámi nás baví sv�t                                                   
 

 Když  po�adatelé ze Školy života ve Frýdku – Místku, pod vedením manažera    
Videofestivalu® S vámi nás baví sv�t  pana Güntera Kubon� postavili na podium kina Vlast 
sochu zamra�eného boha Radegasta netušili, že se na jeho žulové tvá�i, po 75 letech od  
vytesání, poprvé objeví úsm�v. Že se jí za zády Radegast spokojen� usmívá nemohla tušit ani 
starostka m�sta paní Eva Richtrová, která mimo jiné �ekla : 
… zárove� bych ale cht�la pod�kovat všem, kte�í tuto nádhernou akci p�ipravili, a m�žu vám 
�íci, že a� jsem ve funkci t�i roky, tak jsem takovouto záštitu nad tak smysluplnou  akcí  
nep�evzala a moc si toho vážím. Tak ješt� jednou, a� se ten Videofestival povede... ... .  
 

Radegast prý p�ináší št�stí. Ú�astník�m festivalu št�stí ur�it� p�inesl, protože �tvrté 
bienále Videofestivalu se op�t vyda�ilo. Nebylo to jen díky stále plnému stolu jídla a pití, 
který za pomoci mecenáš� p�ipravili po�adatelé, ale hlavn� díky krásným snímk�m a 
skv�lému publiku. Rovn�ž úvodní doprovodný program p�ipravený kolektivem Miloslavy 
Soukupové, �editelky Múzické školy v Ostrav�, m�l od slavnostních fanfár žes�ového 
kvinteta student� Janá�kovy konzervato�e, p�es báse� Jardy Šutráka „Vítáme tu všechny ...“ 
p�ednesenou tentokrát ve starohamerském ná�e�í básní�kou Olgou Tlu�kovou, až po balet 
vozí�ká��, silný emotivní náboj. Ale nep�edbíhejme. 
 

Když 1.dubna 2000 vyslovil „filmový tatínek Albert“ z komedie století a také kmotr 
Videofestivalu, Július Satinský v pražské Národní galerii na záv�r památnou v�tu „Na tento 
prvý apríl nikdy nezabudn�m. Nech� žije Videofestival ...“ netušil, že po šesti letech, op�t 
první sobotu v dubnu  podobnou v�tu vysloví po písni�ce „S tebou m� baví sv�t má zlatá 
Em�o“ na záv�r již dvanáctého festivalu všech 240 ú�astník� z �ech a Slovenska.  
 

Všechny dosavadní Videofestivaly, a� již byly pod taktovkou manažér� Bohumila 
Šmída z Handicap centra SPMP Srdce v Pod�bradech, Ivo Vykydala z SPMP v Šumperku, 
Ilony Hruškové z Domova Rá�ek v Rakovníku, Marie Kota�kové v T�ebí�i, Františka Halma 
a Karla Džupiny v Brn�, �i autora projektu v Praze, m�ly rovn�ž skv�lou atmosféru a ukázaly 
divák�m mnoho krásných snímk�, dodnes p�ipravených v p�j�ovn� Videokabinetu 
HANDICAP LYCEA v Praze pro zájemce ke klubovým projekcím.    

 
P�i Videofestivalech se vedle hlavní ceny - sošky „zlatého ALBERTA“ od výtvarníka 

Vladimíra Tesárka a sléva�e Petra Ku�ery vždy p�edává pokaždé jiná cena festivalového 
m�sta. Ve Frýdku – Místku se spolu s diplomy s fotografií t�etího „filmového tatínka“ Pavla 
Nového (p�edloni s Václava Postráneckého a ješt� p�ed tím Julia Satinského) p�edávaly sošky 
RADEGASTA, které navrhl Günther Kubo� a vy�ezal Tomáš Cidlík (na oplátku dárem dostal 
jednu „zlatou“ sošku ALBERTA).   
 
 Porota, jejíž �innost op�t velmi dob�e koordinovala Ivana Balcárková ze SDM 
v Sedlci, v�ele s p�edsedou Jaromírem Zaoralem z �eské televize Ostrava nem�la lehké 
rozhodování. Do sout�že se p�ihlásilo 42 autor� z �ad kinoamatér� nestátních neziskových 
organizací, ústav� sociální pé�e, obecn� prosp�šných spole�ností i jednotlivc� (nejvzdálen�jší 
byl až z Montrealu v Kanad�). Porota složená z filmových odborník�, speciálních pedagog�, 
léka�e i rodi�� handicapovaných d�tí, ud�lila �trnácti snímk�m hlavní cenu, t�em snímk�m 
cenu festivalového m�sta a �ty�em nejúsp�šn�jším snímk�m ob� ceny. Dalších osm snímk� 
ocenila �estným uznáním.  

Cenu festivalového m�sta, sošku RADEGASTA, dostalo  také ob�anské sdružení 
HANDICAP  LYCEUM Praha za autorství Videofestivalu, dále Domov Rá�ek o.p.s. 
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z Rakovníka, který se na p�íprav� podílel a pochopiteln� Škola života SPMP ve Frýdku-
Místku, která krásný zážitek perfektn� zorganizovala.  
 
 Tím nejp�sobiv�jším snímkem, který získal ob� ceny, byl slovenský videoklip 
„Diagnóza G 35“ zp�váka Tono Nováka, který písní nejen rozdává sílu ostatním lidem 
postiženým roztroušenou sklerózou,  ale i p�es tento handicap si  plní sv�j dávný sen:  zdolává 
za pomoci tatranských nosi�� Lomnický štít. Vedle n�ho v sále kina Vlast sed�l (také na 
vozíku) „�íha“ – pan Miroslav �ihá�ek, který zase s elektrickým vozíkem zdolal nejvyšší 
�eskou horu (za vozíkem utíkal s kamerou Miroslav Trudi� a získal tak „zlatého“ ALBERTA 
za snímek „Sn�žka“). Dvojnásobn� ocen�ným snímkem byl ješt� �ernobílý vtipný 
„Zuzan�in den“ Michala Šmída z Handicap centra SPMP Srdce v Pod�bradech, dále 
zajímavý snímek „Hipoterapie v Javorku“ Magdaleny Bakalá�ové z Denního stacioná�e 
v T�ebí�i a snímek „My a NÁŠ SV�T“ autorské dvojice Jakuba Farného a Lenky Klepá�ové 
o vybudování krásného Centra pro lidi s mentálním postižením ÚSP Pržno. 
 
 Ocen�ní „zlatým“ ALBERTEM mimo již zmín�ných porota ud�lila t�mto amatérským 
snímk�m: „Povídání s Honzou“autorky Ilony Hruškové z Domova Rá�ek o.p.s. 
v Rakovníku; „První zimní olympiáda“  autor� Miroslava Sikory, Günthera Kubon�, 
Antonína Žá�ka ze Školy života SPMP ve Frýdku – Místku; „Jevišt� porozum�ní“ autor� 
Jana Fencla a  Martiny Pé�ové,  ze St�ediska rané pé�e o  neslyšící Tamtam v Praze; „Starci 
na chmelu“ videoklip souboru Dane�á�ek, autor� Rudolfa Adlera a Marka Jíchy ze za�ízení  
DANETA v  Hradci Králové; „Canisterapie“ autorky Jany Rathenové  z Chomutova; 
„Žijeme …“ autorky Jit�enky Obralové z klubu SPMP „Žijeme...“ v Ostrav�;  „Taková jsem 
já“ autor� Jany �eské z ÚSP ve Zvíkovci a Rudolfa Sedleckého z Rakovníka; „ODYSSEA“ 
- seriál ze života lidí v chrán�ném byt� DUHA Praha, autor� Jana  Šlosárka a Evy Brožové; 
„Videomix k 35.výro�í SPMP“ autorky Jany Kálalové z  Jablonce nad Nisou. 
 

Ocen�ní „zlatým ALBERTEM“  ud�lila porota t�mto profesionálním snímk�m : 
„Atlas Charity“ -  seriál o za�ízeních v Severomoravském kraji od Studia  TELEPACE s.r.o., 
Ostrava; „Jak jsme to dob�e nacvi�ili“ o divadelním festivalu Centra SPMP P�erov od  
Studia Velehrad;  „Nad�je v NAD�JI“ o pé�i v�nované senior�m od  autor� Otto Da�ka a 
Jana Slámy z NAD	JE v Brn�.  
 

Cenu festivalového m�sta Frýdku – Místku, sošku RADEGASTA ud�lila porota dále 
snímk�m : „Lidé s mentálním postižením tan�í“ autorky Eriky Landischové z Prahy a 
„Kam krá�áš Barborka Barcíková“ autora Miroslava Štev�eka ze Slovenska. 
 

Spolu s autorem projektu p�edával ceny již pot�etí p�ítel Videofestivalu, moderátor 
Eduard Hrubeš, držitel sošky „zlatého“ ALBERTA z roku 2000 a  také Karel Seho�,  poslanec 
Parlamentu �R.  Nep�edávaly se jen diplomy a sošky, ale také dárky. T�eba emotivní obrazy 
namalované v chrán�né díln� Domova Rá�ek o.p.s. p�edávali spolu s �editelkou, paní Ilonou 
Hruškovou, osobn� jejich auto�i Kuba Tupý a Honza Majba. Jak starostka m�sta, tak oba 
obdarovaní p�emožitelé nejvyšších hor z nich m�li up�ímnou radost. Obraz za odm�nu 
obdržel i manažer festivalu a oba speake�i, kte�í p�ijeli organizátor�m pomáhat z t�ebí�ské 
organizace SPMP :  její tiskový mluv�í a self-advokát Martin Trnka a p�edsedkyn� paní Marie 
Kota�ková. Milé byly také dárky Barborce Barcíkové ze Slovenska, které pro ni nachystali 
protagonisté již ocen�ných snímk� : Zuzanka z Pod�brad a Honza z Rakovníka a t�eba i 
písni�ky které nazpíval, nahrál na CD a domov�m, za�ízením a ÚSP rozdal soubor 
Dane�á�ek.  Po�adatelé  však nezapomn�li na nikoho a každý ú�astník si vedle zážitk� 
odnášel i malinkou sošku Radegasta.  
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Doprovodný  program XI. Národní konference SPMP �R 
 „Ze života SPMP �R mezi dv�ma konferencemi“ 

 
 Stalo se již tradicí, že sou�ástí Národních konferencí je doprovodný program, 
který p�ipravuje HANDICAP LYCEUM Praha o.s. a Domov Rá�ek o.p.s. Rakovník 
(oba jsou kolektivní �lenové SPMP �R).  Nejinak tomu bylo v T�ebí�i 25.11.2006. Za 
pomoci velkoplošné projekce snímk�, nato�ených autory z r�zných organizací SPMP 
�R, m�li delegáti konference možnost poznat co d�lají jinde a to živ�ji, než 
z p�ednesených diskusních p�ísp�vk�; protože se  mezi X. a XI. Národní konferencí 
SPMP �R konaly dv� bienále Videofestivalu® “S vámi nás baví sv�t“ (2004 a 2006),  
bylo z �eho vybírat. 
 
 Úvodní snímek byl (jak jinak) z t�ebí�ské organizace SPMP, která již dvakrát 
po�ádala Videofestival®. Navodil i p�íjemnou atmosféru blížících se svátk�. Delegáti 
uvid�li (a uslyšeli) Váno�ní koncert 2005, ke kterému úvodní slovo m�la paní Marie 
Kota�ková. Po ní uvedl manažer letošního Videofestivalu® pan Günther Kubo� 
sportovní snímek Zimní olympiáda 2005, ocen�ný „zlatým“ ALBERTEM ve Frýdku – 
Místku. Protože zimní tematiky bylo už dost, z�stali jsme sice na Morav�, ale projekce 
pokra�ovala snímkem Okénko do života, který získal „zlato“ p�i finále 
Videofestivalu® 1.máje 2004 v Brn�; snímek uvedl manažer brn�nského finále pan 
František Halm. Druhou polovinu  projek�ního �asu jsme za�ali humorným ocen�ným 
�ernobílým snímkem jednoho z prvních po�adatel� Videofestivalu® s názvem 
Zuzan�in den,  Mgr.Michala Šmída a jeho kolektivu. Auto�i Videofestivalu® se také 
pochlubili dv�ma snímky z mnoha vodáckých akcí a promítli dokumenty Májové 
odemykání Vltavy a Otavy a vodácký tábor Vltavín. Tyto snímky mj. získaly ocen�ní i 
na festivalech amatérského filmu v Praze a Benátkách/J.; uvedla je programová 
asistentka všech festival�, paní Ilona Hrušková. Na záv�r p�ekvapil AlBert diváky 
snímkem pro pam�tníky, když promítl Reportáž �eské televize z roku 2000 o 
celostátním kole Videofestivalu®, které prob�hlo v Pod�bradech. Tak pozval diváky na 
další bienále 1.máje 2008 do m�sta, kde Videofestival® “S vámi nás baví sv�t“ spat�il 
sv�tlo sv�ta: do Rakovníku. Po�adatelem bude Domov Rá�ek o.p.s. který tím také 
bude slavit své desáté narozeniny. Na tomto jubilejním pátém bienále �ekáme také 
jubilejního t�i a p�l tisícího diváka.  
 
 Potlesk po každém snímku, místy up�ímný smích pozorných divák� nám byl 
odm�nou za p�ipravený doprovodný program. Hodina projekce ub�hla jako voda, mezi 
tím volební komise spo�etla hlasy a než jsme zabalili projek�ní techniku zakoupenou 
z grantu �eské rady humanitárních organizací bylo jasné, kdo bude v Republikovém 
výboru SPMP a revizní komisi pracovat do další, XII. Národní konference v roce 
2010.   
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Valná hromada,   

konaná  23.07. 2006 ve Hna�ov�. 
Program : 
1. Úvod, schválení programu. 
2. Organiza�ní otázky. 
3. Zhodnocení uplynulého období. 
4. Plán �innosti na další období. 
5.  R�zné. Záv�r 
 
ad 1 
1.1. Valná hromada byla �ádn� svolána v souladu se stanovami.   
1.2. Úkoly z unesení  minulé Valné hromady, konané 3.ledna 2005 byly spln�ny. 
1.3. Valná hromada byla usnášeníschopná, schválila navržený program a po jednání 

p�ijala následující  
Usnesení 

ad 2 
2.1. Valná hromada v souladu s �lánkem 15 Stanov HANDICAP LYCEA Praha 
potvrdila ve funkcích �leny správní rady na další období : 
JUDr. Josefa Veselého, rodné �íslo 411224/031 ve funkci p�edsedy správní rady – 
�editele, Ilonu Hruškovou, rodné �íslo 625228/1574 ve funkci místop�edsedkyn� 
správní rady – jednatelky, a Ivetu Peškovou,  rodné �íslo 615214/6858 ve funkci 
�lenky správní rady. 
 
ad 3 
3.1. Valná hromada souhlasí s Výro�ní za rok 2005 uplynulé období a schvaluje 
inventarizaci ke dni 31.12.2005. 
3.2. Valná hromada souhlasí se Záv�re�nou zprávou z Videofestivalu® „S vámi nás 
baví sv�t“ v roce 2006 a vyslovuje uznání všem, kte�í se o úsp�ch zasloužili. 
3.3. Valná hromada bere na v�domí registraci v evidenci NNO na Portálu Ve�ejné 
správy �R a ukládá p�edsedovi provád�t aktualizaci stejn� jako i v databázi ICN. 
  

ad 4 
4.1.Valná hromada souhlasí s navrženým plánem �innosti na rok 2007 v rámci 
projektu „Rovná p�íležitost“ a s výhledem na rok 2008 (projektem Videofestival). 
Ukládá  akce spojit s projekty Domova Rá�ek o.p.s.    
4.2. Valná hromada souhlasí, aby v souladu s posláním HANDICAP LYCEA Praha 
pokra�ovala spolupráce s Domovem Rá�ek o.p.s. na tvorb� Metodiky (standard�) a p�i 
registraci poskytovatele sociálních služeb. Ve zpracovávaných materiálech vyhradit ©   
 

ad 5 
5.1. Zárove� byl p�edjednán letní pobyt v areálu RELAX Hna�ov na termín 18.6. až 
24.6. 2007 pod názvem „Vodouch st�íb�itý“. Ukládá p�edsedovi zaslat písemnou 
objednávku. 
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Valná hromada,  konaná  31. 03. 2007  
na Vyšehrad� ve Starém purkrabství. 

 
Program : 
1. Úvod, schválení programu. 
2. Složení správní rady pro další období. 
3. Schválení výro�ní zprávy 2006. 
4. Schválení zm�n plynoucích z nových zákon�. 
5.  Projekce dokument�.  Záv�r. 
 
ad 1 
Valná hromada byla svolána v souladu se stanovami; sou�asn� prob�hla akce 
„Albertky“. Úkoly z unesení  minulé Valné hromady, konané 23. �ervence 2006 byly 
spln�ny. Valná hromada byla usnášeníschopná, schválila navržený program a po 
jednání p�ijala následující  

Usnesení 
ad 2 
2.1. Valná hromada v souladu s �lánkem 15 Stanov HANDICAP LYCEA Praha 
potvrzuje ve funkcích �leny správní rady na další období : 
 
JUDr. Josefa Veselého,  
rodné �íslo 411224/031 ve funkci p�edsedy správní rady – �editele, 
Ilonu Hruškovou,  
rodné �íslo 625228/1574 ve funkci místop�edsedkyn� správní rady – jednatelky,  
Ivetu Peškovou,   
rodné �íslo 615214/6858 ve funkci �lenky správní rady. 
 
ad 3 Valná hromada : 
3.1. schvaluje Výro�ní zprávu za rok 2006 a inventarizaci ke dni 31.12.2006. 
3.2. blahop�eje JUDr.Josefu Veselému k ud�lení �estného �lenství v SPMP.  
  
ad 4  Valná hromada schvaluje : 
4.1. v souladu se zn�ním �lánku XXXV zákona �íslo 342/2006 Sb., dopln�k „o.s.“ k 
názvu sdružení takto : HANDICAP LYCEUM Praha o.s. Ukládá p�edsedovi požádat o 
zm�nu u MV �R a uskute�nit úpravy v dokumentech a na internetu v Portálu ve�ejné 
správy �R a www.hclpraha.cz.  
4.2. úpravy stanov HANDICAP LYCEA Praha o.s., které vyplývají z ustanovení a 
terminologie nového zákona o sociálních službách �íslo 108/2006 Sb., a ukládá 
p�edsedovi p�edložit je k registraci MV �R, spole�n� se žádostí o dopln�k názvu „o.s.“ 
 
ad 5 
5.1. Na Valné hromad� byl zárove� �lenské základn� up�esn�n plán rehabilita�ních 
akcí v roce 2007 a promítnuty dokumenty z akcí minulých.   
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             Zpráva o hospoda�ení za rok 2006 
 
 
P�íjmy za rok 2006 �inily celkem               K� 80 303,60 
Výdaje za rok 2006 �inily celkem               K� 80 303,60 
Hospodá�ský výsledek za rok 2006               K�      0,00 
 
P�ÍJMY:                                          
P�íjmy celkem                                  K� 80 303,60 
 
   Položka 644 - Úroky                         K�    431,04 
 
   Položka 648 - Zú�tování fond�               K� 48 622,56 
na tuto položku byly p�evedeny n�které sponzorské dary z     
Rezervního fondu na posílení prost�edk� na provoz organizace. 
 
   Položka 649 - Jiné ostatní výnosy           K� 31 250,00 
   P�íjmy na výše uvedených položkách jsou ur�eny na provoz HANDICAP 
LYCEA PRAHA a financování akcí po�ádaných touto organizací. 
 
   Dalším zdrojem financování z�stává: 
   - sponzorský dar ing. Procházka             K� 11 010,00 
   - sponzorský dar JUDr. Veselý               K�  4 631,94 
   - sponzorský dar Ilona Hrušková             K� 15 620,00 
   - sponzorský dar PROBO TRANS BEROUN         K� 20 000,00 
   - sponzorský dar JRSK s.r.o.                K� 10 000,00 
   - sponzorský dar SAPERE s.r.o.              K�  5 000,00 
   - hospodá�ský výsledek minulých let         K� 30 036,78 
   Tyto zdroje financování jsou p�evedeny na Rezervní fond 
organizace, jeho z�statek k 31.12.2006 �inil K� 96 298,72. 
 
 
VÝDAJE: 
Výdaje celkem                                  K� 80 303,60 
 
   Položka 500 - Spot�ebované nákupy           K� 15 029,50 
   Položka 511 - Opravy a udržování            K�    714,00 
   Položka 512 - Cestovné                      K�  2 692,00 
   Položka 518 - Ostatní služby                K� 49 651,10 
   Položka 521 - Mzdové náklady-DPP            K�  5 400,00 
   Položka 548 - Manka a škody                 K�  5 028,00 
   Položka 549 - Jiné ostatní náklady          K�    461,00 
   Položka 582 - Poskytnuté p�ísp�vky          K�  1 328,00 
 
   K 31.12.2006 byla provedena inventura majetku, závazk�, 
pohledávek, pokladny a stavu b�žného ú�tu. Ú�etní stav se rovná 
stavu skute�nému. 
 

                   Sestavila k 31.12.2006 
                    ing. Andrea Bendová                             
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Projekt  roku 2007„Rovná p�íležitost“ 
 

 Tak se Bocmani a Sv�táci z Prahy, Rá�ci z Rakovníka, Hastrmánci ze Sedlce, 
Sume�ci z Pod�brad, ale i Krokodýlci z Brna, Alen�ini Klubáci z Karlína a další 
kamarádi mají na� t�šit. Všichni asi už víte, že se jedná o partu kamarád�, kte�í spolu 
prožívají krásné chvíle na vod�, na táborech, ale i na koncertech, p�i projekcích film�, 
námo�nických bálech  a dokonce i ve vlaku. A které akce jsou p�ipraveny a kdo je 
sponzoruje ? Zapište si : 
 
24.02.2007 (up�esníme) „PoPePaPe“ Výlety vlakem máme rádi. Pojedeme 
Pendolínem do Pardubic na Perník. Po�et zájemc� není omezen, protože vlak je 
dlouhý. Cena : jen za jízdenku a za perník. 
  
Únor 2007 (up�esníme) „V dobrém se (zase) sejdeme, tentokrát u emotivních obraz� 
Rá�k�.“ Koncert Hradního Dua a výstava obraz� Domova Rá�ek o.p.s.  
 
31.03.2007 „ALBERTKY“. Projekce nejlepších snímk� z Videofestivalu 2006 a 
premiéry našich dokument� z roku 2005 a 2006. Po�et zájemc� je omezen jen po�tem 
míst v kin�. Cena : zdarma. Sponzoruje firma JRSK s.r.o. – potraviny – Jirásek. 
 
19.04.2007 „D*Rá�ek“. Šestá nesout�žní p�ehlídka divadelních a hudebních soubor� 
ze St�edo�eského kraje a Prahy. Po�et divák� není omezen. Ú�inkující se musí 
domluvit s Ilonkou Hruškovou. Cena: zdarma. Akce je podpo�ena Ministerstvem 
kultury, M�stem Rakovník a mecenáši Domova Rá�ek o.p.s. 
 
01.05.2007 „ODEMYKÁNÍ  
EK“ a prvomájová plavba. Po�et zájemc� podle míst na 
�lunech tj. cca 50. Cena: zdarma. Sponzoruje firma JRSK s.r.o. – potraviny – Jirásek. 
  
18.06 – 22.06.2007 „VODOUCH ST
ÍB
ITÝ“ Sedmnáctý vodácký tábor u jednoho 
jiho�eského jezera. Sou�asn� sedmý ro�ník olympiády PROBO-OPEN-HANDICAP. 
Cena není dotována, ale bude op�t sponzorována Ing. Procházkou  PROBO GROUP 
a.s. a firmou JRSK s.r.o. – potraviny – Jirásek. Po�et zájemc� je velmi omezen 
kapacitou tábora.  
 
28.09.2007 „KOLUMBUS IV“  Zamykání �ek a �tvrtá, poslední plavba Kryštofa 
Kolumba, nyní no�ní Prahou. Pouze pro vodáky, kte�í absolvovali n�kterou z prvních 
t�ech plaveb. Po�et zájemc� podle míst na �lunech tj. cca 50. Cena : zdarma. 
Sponzoruje firma JRSK s.r.o. – potraviny – Jirásek. 
 

T�šme se na nový rok, který je „Evropským rokem rovných p�íležitostí pro 
všechny  – sm�rem ke spravedlivé spole�nosti“. 
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P�ehled projekcí snímk� z Videokabinetu HANDICAP LYCEA Praha 
 

Bienále  Po�et projekcí Po�et divák� Náklady 
Videofestival 2000 5 sout�žních projekcí 1.280  480.000 K� 
Videofestival 2002 3 sout�žní projekce    960 385.000 K� 
Videofestival 2004 3 sout�žní projekce     820 370.000 K� 
Videofestival 2006 1 sout�žní projekce     240 400.000 K� 
Celkem 12 festival� 3.300 divák� 1,635.000 K� 
 
Záp�j�ky 
v letech   

Po�et  
Akcí  

P�j�eno 
snímk� 

Doba 
projekce 

Po�et  
divák� 

* N�které ve�ejné velkoplošné   
Projekce 

2000 12 47 14 hodin 542 * Ústí n.L. 21.10.2000 : „To  
   nejlepší z Videofestivalu“ 

2001 20 51 14 hodin 777 * Rakovník Rá�ek 24.01. „Mám 
   postižené dít�“ s pí Rackovou 
* Praha Karlín 06.04. : Seminá�   
  francouzské delegace UNAPEI  

2002 19 74 23 hodin 506 * Praha Evald 19.10. „Albertky“ 
* �elákovice 30.11.2002 „Mezi  
   dv�ma konferencemi“ SPMP  

2003 13 60 14 hodin 885 * Rakovník Rá�ek 05.03.2003 : 
  „Hledání neztraceného �asu“ 
* Klatovy knihovna 14.03.2003: 
  „Videofestival S tebou …“ 
* Divadlo S+H 22.02.2003 
*  Vlastní letní kino 19.06.2003: 
    na tábo�e VLTAVÍN  
*  Praha SÚA 04.10. „Albertky“ 

2004 11 23 4 hodiny 271  * Praha Výstavišt� 22.04. akce  
    HANDICAP  „P�tat�icátníci“ 
*  SRN Dortmund 21.04.  
    Kongres  LEBENSHILFE 

2005 9 36 10 hodin 401 * Jablonec n.N. knihovna 10.02. 
  „Albertovo poselství“  
* Praha Museum P�R 26.02.    
   „Albertky“ 
* Letní kino 25.06. „Sume�ek“ 

2006 
 

11 118 21 hodin 476 * Festival 30.03. Frýdek-Místek 
* Letní kino „Kap�ík“ 27.6.2006 
* Konference SPMP 24.11.2006  

Celkem 95 409 504 3858 A tisíce divák� �T KLÍ�, TV NOE 
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P�ehled využití sportovní vodácké výstroje  

HANDICAP LYCEA Praha 
 

Akce HcL KOLUMBUS 3.plavba 
Smíchov – Vyšehrad 

28.09.2006 1  
den 

2 velké 1 malý s výbavou   

Rehabilita�ní pobyt SPMP Brno, 
Mlýn Brejlov Sázava. Petr Ku�era. 

23.07.- 
05.08.2006 

10 
dní 

2 velké, s výbavou. Jeden 
�lun poškozen za 2.400 K� 

 

Rehabilita�ní pobyt  HcL  a Rá�ek 
„Kap�ík“  Otava,Vltava Zvíkov 

24.06. – 
28.06.2006 

4 
dny 

Veškerá sportovní výbava  

Akce HcL „Májové odemykání se 
sv.Kiliánem (Št�chovice až Davle)  

01.05.2006 1 
den 

2 velké 1 malý s výbavou  

Akce HcL KOLUMBUS 2.plavba 
Rybník Dolní Ka�ez 

28.09.2005 1  
den 

2 velké 1 malý s výbavou   

Rekondi�ní pobyt Sdružení na 
pomoc d�tem s handicapy Eva 
Buchtelová 

20.08. – 
27.08.2005 

7 
dní 

2 velké s výbavou  

Akce Rafting club handicap 
PARMA X.ro�ník 

03.08.2005 1 
den 

Pádla a vesty  

Rehabilita�ní pobyt SPMP Brno, 
Mlýn Brejlov Sázava. Petr Ku�era. 

22.07.- 
05.08.2005 

10 
dní 

2 velké, s výbavou a 
instruktorem J.V. 

 

Rehabilita�ní pobyt  HcL  a Rá�ek 
„Sume�ek“ Labe, Sadská. 

24.06. – 
26.06.2005 

4 
dny 

Veškerá sportovní výbava  

Akce Hcl „Májové vplutí do 
Prahy“. Berounka, Vltava. 

01.05.2005 1 
den 

2 velké 1 malý s výbavou   

Akce HcL KOLUMBUS 1.plavba 
Rybník Papež Dob�íš 

28.09.2004 1 
den 

2 velké 1 malý s výbavou   

Rehabilita�ní pobyt HcL a Rá�ek  
„Slapský cejn“. Vltava 

23.06. – 
26.06.2004 

4 
dny 

Veškerá sportovní výbava  

Rehabilita�ní pobyt SPMP Brno, 
„Pastviny“ Petr Ku�era   

18.08. –  
30.08.2003 

12 
dní 

2 velké s výbavou a 
instruktorem 

 

Rehabilita�ní pobyt  HcL a Rá�ek 
„Vltavín“ Kamýk/V. 

19.06. – 
22.06.2003 

4 
dny 

Veškerá sportovní výbava  

Akce HcL „Májové odemykání 
Vltavy a Otavy“ 

01.05.2003 1 
den 

2 velké 1 malý s výbavou  

Rehabilita�ní pobyt HcL a Rá�ek 
„Lipenská štika“ Ková�ov 

23.06. – 
26.06.2002 

4 
dny 

Veškerá sportovní výbava  

Akce Rafting club handicap 
PARMA VII. ro�ník 

07.06.2002 1 
den 

Pádla a vesty, p�ilby.  

Akce Rafting club handicap  
„Odemykání �ertovky“ Praha 

08.05.2002 1 
den 

Pádla a vesty.  

Rehabilita�ní pobyt HcL a Rá�ek  
„Zlatí úho�i“ II Berounka 

05.-09.09. 
2001 

4 
dny 

Veškerá sportovní výbava  

Rehabilita�ní pobyt SPMP Brno,  
 „T�i studn�“. Petr Ku�era   

18.08. –  
30.08.2001 

12 
dní 

2 velké s výbavou a 
instruktorem J.V. 

 

Rehabilita�ní pobyt Rá�ek  
Berounka „Šlovice“ Eva Veselá 

24.06. – 
30.06.2001 

7 
dní  

Veškerá sportovní výbava  

Akce Rafting club handicap  
„Sázava“ 

15.06. – 
17.06.2001 

3 
dny 

1 velký, 1 malý s výbavou   
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Školení vedoucích rehabilita�ních 
tábor� „speciál“ �RHO B�ezejc 

17.05.-20.05. 
2001  

2  
dny 

Veškerá sportovní výbava  

Rehabilita�ní pobyt SPMP Praha 
„Ostravice“ Alena Týmalová 

05.05. –  
19.05.2001 

14 
dní 

1 velký a t�i menší s Evou 
Veselou  

 

Akce HcL „Kurz Bocman�“  
„Májový vjezd do Prahy“ 

01.05.2001 1 
den 

Veškerá sportovní výbava  

Akce HcL „Kurz Bocman�“  
„Odemykání Berounky“ 

07.04.2001 1 
den 

Veškerá sportovní výbava  

Akce HcL „Kurz Bocman�“  
Rakovnický bazén 

17.02.2001 1 
den 

Veškerá sportovní výbava  

Rehabilita�ní pobyt SPMP Brno,  
 „T�i studn�“.  Petr Ku�era   

12.08. –  
24.08.2000 

12 
dní 

2 velké s výbavou a 
instruktorkou E.V. 

 

Rehabilita�ní pobyt HcL a Rá�ek  
„Zlatí úho�i“ Berounka 

23.06.-27.06 
2000 

4 
dny 

Veškerá sportovní výbava  
 

Rehabilita�ní pobyt Rá�ek  
Oh�e „Svatošské skály“ Eva Veselá 

15.06. – 
22.06.2000 

7 
dní  

Veškerá sportovní výbava  

Akce Rafting club handicap 
PARMA „Parmi�ka“ 

09.06.2000 1 
den 

Pádla a vesty, p�ilby.  

Rehabilita�ní pobyt SPMP Brno, 
„T�i studn�“. Petr Ku�era 

14.08. –  
26.08.1999 

12 
dní 

2 velké i malé s výbavou a 
instruktorem J.V. 

 

Akce Rafting club handicap 
PARMA IV. ro�ník 

16.06.1999 1 
den 

1 velký a 1 malý s výbavou.  

Rehabilita�ní pobyt SPMP Brno,  
 „Svratouch“.  Petr Ku�era   

15.08. –  
29.08.1998 

12 
dní 

2 velké i menší s výbavou a 
instruktorem J.V. 

 

Školení vedoucích rehabilita�ních 
tábor� SPMP. Pod�brady. 

22.05.-25.05 
1999 

3 
dny 

Veškerá sportovní výbava  

Akce HcL, Rá�ek, HCS Pod�brady 
„Vítání jara“ Cidlina,Labe  

21.03.1999 1 
den 

Veškerá sportovní výbava  

Rehabilita�ní pobyt HcL a Rá�ek 
„Zlatá stezka“ K�iš�anovice  

13.09.-19.09. 
1998 

7 
dní  

Veškerá sportovní výbava  

Návšt�va z Anglie. 
Želivská p�ehrada. Mgr.Šiška  

�erven 1998 2 
dny 

Veškerá sportovní výbava  

Rehabilita�ní pobyt HcL a Rá�ek 
„Muška Zlatá“ Svatoš.skály, Oh�e. 

22.09.-28.09. 
1997 

7 
dní 

Veškerá sportovní výbava  

  
 
Poznámky k tabulce : 

• pokud se uvádí „veškerá sportovní výbava“ jsou v tom nap�íklad vysíla�ky, mí�e, sí�.  
• u pobyt� a akcí uvád�ných jako HcL (tj. HANDICAP LYCEA Praha) se myslí i ú�ast 

dalších zájemc� z �ad �len� SPMP v Praze a St�edo�eském kraji. 
• pro ilustraci : v p�j�ovn� stojí jeden vybavený raft COLORADO (�lun, pádla, vesty, 

házecí pytlík,  pumpy, p�ilby) na jeden den cca 950,- K�.  Násobkem t�eba deseti dn� 
rehabilita�ního pobytu p�i záp�j�ce dvou vybavených raft� dostanete �ástku 19.000,- 
K� (SPMP Brno m�lo �luny zap�j�eny sedmkrát, SPMP Praha dvakrát). Kolik by 
stálo zap�j�ení pro naše akce, to si nikdo neuv�domuje a bere plavbu jako 
samoz�ejmost). 

 


