Společnost pro podporu lidí
s mentálním postižením v ČR, o. s.
Okresní organizace v Trutnově

Výroční zpráva za rok 2009
Vážení členové, sponzoři, sympatizanti, přátelé,
rok se znovu s rokem sešel, a proto si vám dovolujeme předložit naši výroční zprávu, jejíž
hlavním cílem je nabídnou vám informace, které dokumentují a shrnují činnost naší okresní
organizace SPMP Trutnov v uplynulém roce 2009.

Co se skrývá za zkratkou SPMP?
SPMP je zkratka Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s.
Sdružení je celostátní nezisková organizace působící na národní, regionální a lokální úrovni
s mnohaletou zkušeností v oblasti podpory lidí s mentálním postižením a jejich rodin.
V současné době sdružuje kolem 8000 členů. Jejím hlavním úkolem je zlepšit podmínky
života občanů s mentálním postižením žijících v rodinách i v péči sociálních a vzdělávacích
zařízeních, hájit jejich práva a zájmy.
Rok 2009 byl pro SPMP velice významný, protože 6. září uplynulo právě čtyřicet let od jejího
založení v Olomouci v roce 1969. Při této příležitosti se v Olomouci uskutečnila mezinárodní
a celorepubliková konference, jejímž hlavním mottem bylo: „Od pomoci k podpoře – od péče
k samostatnosti“.
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SPMP Trutnov
SPMP Trutnov je okresní odnoží SPMP. Byla založena v říjnu roku 1991, a tak měla i naše
okresní organizace na podzim roku 2009 důvod k oslavám – dosáhla své „plnoletosti“, svých
osmnáctých narozenin působení na poli podpory našich znevýhodněních spoluobčanů.
V současné době sdružuje 160 členů, z nichž je 104 osob s postižením.

Čím se v SPMP Trutnov zabýváme?
Sdružujeme lidi s mentálním a kombinovaným postižením, jejich rodiny, přátelé, odborníky i
dobrovolníky. Podporujeme všechny iniciativy zabezpečující trvalé zkvalitňování podmínek
života lidí s mentálním postižením, prosazujeme jejich rovnoprávné postavení ve společnosti.
Seznamujeme veřejnost s problematikou mentálního postižení, snažíme se odstraňovat
předsudky a mylné představy o lidech s postižením a bariéry mezi světy lidí s postižením a
lidí nepostižených. Zajišťujeme odbornou pomoc v oblasti sociální a právní. Svou činnost
prezentujeme na internetovém portálu www.spmp.cz, nově pronikáme na sociální síť
Facebook.
Naše hlavní činnost je zaměřena především na organizování rehabilitačních a rekondičních
pobytů, rekreací, víkendových pobytů, výletů, různých sportovních a kulturních akcí jak pro
lidi s mentálním postižením, tak pro jejich rodiče, kamarády, profesionály i širokou veřejnost.

Přehled uskutečněných akcí roku 2009
Putovní výstava projektu „Tak fotíme my!“
V roce 2008 byl zahájen fotografický projekt pana Jahody (člena Asociace profesionálních
fotografů ČR) a Ing. Groha s názvem „Tak fotíme my!“. Cílem jejich úsilí bylo seznámit
klienty trutnovského Stacionáře pro zdravotně oslabené a tělesně postižené s problematikou
práce s fotoaparátem a tvorbou snímků. Po téměř roční práci s přístrojem došlo k první
veřejné prezentaci. Z fotografických děl klientů byl sestaven kalendář na rok 2009 a
nejzdařilejší snímky se staly součástí putovní výstavy, kterou celý projekt vyvrcholil. První
výstava proběhla v Městském úřadě v Trutnově. Další se konala v Janských Lázních, kde ji
mohli návštěvníci shlédnout v druhé polovině ledna 2009. Dále výstava putovala do prostor
Pedagogické fakulty v Hradci Králové a následně do královédvorské Staré radnice
(organizačně tuto výstavu zaštiťovalo naše sdružení). Souběžně s ní se konala výstava
v Pedagogické fakultě Olomouc. Slavnostní vernisáž tam proběhla v rámci Mezinárodního
sympozia k integraci handicapovaných do společnosti. Celý projekt se na svých cestách setkal
se značným zájmem široké veřejnosti.
Výlet do hradeckého aquacentra
V sobotu 14. února vyrazilo osm přátel z Oranžového domu v Trutnově na jeden docela
dobrodružný výlet. Již časně ráno vyjeli vlakem do Hradce Králové, aby se mírně po desáté
hodině dostavili do hradeckého aquaparku. Naše sdružení tam pro ně připravilo sportovně
relaxační akci pod názvem „Dopoledne plné vody“. Po malém souboji se skříňkami na čip
v šatnách nastaly dvě hodiny čiré vodní radosti. Každý z účastníků měl k dispozici svůj
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doprovod, proto nebyl ničím omezen při výběru z nabízených atrakcí. Přes počáteční ostych
nakonec slavili největší úspěch jízda na tobogánu a umělé vlnobití. Premiéra této akce si
okamžitě získala své příznivce a dotazy na další podobný výlet za vodou na sebe nedaly
dlouho čekat.
VI. Společenský ples
V soboru 28. února se konal již pošesté společenský ples, který jsme pořádali ve spolupráci
s Diakonií ČCE Dvůr Králové v Zábavním centru Zálabí ve Dvoře Králové. Tuto událost si
tradičně nenechá žádný z příznivců pořádajících organizací ujít. Připravena byla jako obvykle
bohatá tombola. V předtančení vystoupila místní taneční skupina Angels dance. Letos poprvé
vyzvala všechny tanečníky na taneční parket mladá a energická kapela Koneckonců
z Jilemnice. Sálem zazněly jak tradiční plesové melodie, tak s pokročilým časem živější
kousky populární hudby. Důkazem, že se VI. Společenský ples SPMP Trutnov a Diakonie
Dvůr Králové vydařil, byl sál plný tanečníků do pozdních nočních hodin.
Jarní víkendový pobyt na Mostku
V pátek 27. března ráno bylo v penzionu Hájovna na Mostku nezvykle živo. Sešli se tu přátelé
z Barevných domků Hajnice, Oranžového domu Trutnov, Základní školy speciální v
Semilech i z rodin, aby tu strávili pod záštitou SPMP Trutnov tři pohodové a programem
nabité jarní dny. Celý pobyt se nesl v duchu nadcházejících Velikonoc. I když nám nebylo
počasí přízní vždy nakloněno, místo na nudu na Mostku opravdu nebylo. Zájemci se přiučili
různým technikám zdobení kraslic, zdokonalili se v pletení pomlázky, předvedli svou
zručnost při zdobení velikonočních perníčků a paměť při procvičování koled. V sobotu
odpoledne se konal slavnostní průvod s vynášením Morany. Večery jako vždy patřily hudbě a
tanci, připravena byla populární soutěž v karaokee. Po nedělním obědě nastalo loučení.
Všichni se vraceli domů bohatší o malé dárky, diplomy a velikonočními balíčky, ale
především o nové a nezapomenutelné zážitky.
Vystoupení na festivalu Patříme k sobě
V rámci 12. ročníku festivalu Patříme k sobě, který 15. dubna pořádala Podkrkonošská
společnost přátel dětí zdravotně postižených Semily, vystoupili klienti trutnovského
Stacionáře pro zdravotně oslabené a tělesně postižené se svým tanečním vystoupením a
zpěvem. V Kulturním domě Semily předvedli své countryové taneční číslo a vystoupili
s pěveckým sborem se svou vlastně složenou písní. V semilském Městském úřadě byla
u příležitosti festivalu instalována výstava fotografií z úspěšného projektu „Tak fotíme my!“.
Zbytek dne pak přátelé ze stacionáře strávili dílem na bowlingovém turnaji a dílem na další
fotografické vycházce po březích Jizery.
Návštěva koncertu Chceme žít s vámi
Ve středu 22. dubna se konal v pražské O2 Aréně čtrnáctý ročník charitativního koncertu
Chceme žít s vámi. Tato nepřehlédnutelná kulturní událost Nadace Nova má za cíl dětem i
dospělým s mentálním postiženým, kteří žijí ve specializovaných zařízeních, umožnit vidět na
vlastní oči umělce populární scény. Mezi 6000 účastníky ze 174 zařízení se neztratila ani naše
početná výprava, organizovaná a financovaná naším sdružením. Vypraven byl celý autobus;
většinu účastníků tvořili obyvatelé Barevných domků Hajnice a Oranžového domu Trutnov.
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Ti všichni měli možnost uvidět a uslyšet Ewu Farnou, Helenu Vondráčkovou, Daniela Hůlku,
Michala Davida, skupinu Maxim Turbulenc a mnoho dalších. Podle ohlasů to byl i letos
pořádný hudebně taneční nářez.
Oslava Čarodejnic v Barevných domcích
30. dubna v odpoledních hodinách se u altánku v Barevných domcích Hajnice slétla partička
rozcuchaných žen, a to ne náhodou. Naše sdružení tu pro místní obyvatele připravilo oslavu
spojenou s pálením čarodějnic. Vše odstartovalo slavnostním zapálením ohně s jednou
nastrojenou „kráskou“. Zbylé dívky si pro zájemce připravily spoustu soutěží a malých
odměn. A tak se létalo na košťatech, namotávali pavouci, hrály kuželky, prověřovaly znalosti.
Potom přišlo na řadu dychtivě očekávané opékání a zpívání u ohně. Příjemné odpoledne se
pomalu přehouplo do večerních hodin. I přes malý deštík v závěru si lidé z Barevných domků
čarodějnickou oslavu náramně užili.
Prodloužený víkend na Thámových boudách
Od čtvrtka 7. do neděle 10. května pořádalo naše sdružení horský rekreační pobyt pro lidi
s mentálním postižením. Pobyt se konal na Thámových boudách ve Velké Úpě. Všech čtrnáct
nabízených míst bylo během chvíle rozebráno zájemci z Barevných domků Hajnice a
z Oranžového domu v Trutnově. Pro řadu z nich je to známé a oblíbené místo, proto při
výběru neváhali. Čtvrtek byl ve znamení přesunu na hory a ubytování, večer proběhl
společenský večírek. V pátek jsme šli na výlet k bývalé mléčné farmě, čas po obědě jsme
strávili sběrem paliva na večerní opékání. V sobotu jsme na horách přivítali návštěvu - přijeli
za námi přátelé z Oranžového domu, kteří se celého pobytu nemohli zúčastnit. Část obyvatel
chaty podnikla nelehkou výpravu k cílové stanici lanovky na Černé hoře, aby přivítali
návštěvu už tam. Poslední den byl ve znamení zápolení v jarní přírodě a přípravy na odjezd.
Před ním proběhlo společné hodnocení pobytu a udílení cen. Účastníci se pak začali rozjíždět
do svých domovů, naplněni spoustou nových zážitků a vzpomínek.
Výstup k prameni Labe
V neděli 19. července jsme nabídli skupince našich přátel z Oranžového domu, Barevných
domků v Hajnicí a z chráněného bydlení v Hradci Králové DaMPi účast na mírně netradiční
akci. Zúčastnili jsme se Druhého výstupu k prameni Labe, který pořádalo novopacké
občanské sdružení Sportem proti bariérám - Český Ráj. Šlo o výstup zdravotně
znevýhodněných více jak tříkilometrovou trasou Krkonošským národním parkem k labskému
prameni. Celá událost byla okořeněna pokusem o vytvoření nového českého rekordu v počtu
hendikepovaných sportovců u pramene Labe v jeden den. Dohromady jsme se měli co činit,
protože v červenci 2007 se přímo k pramenu dostalo 34 lidí s hendikepem (většinou
vozíčkářů). I přes nepřízeň počasí se naše výprava při výstupu neztratila. Nakonec se v čase
mírně po poledni sešlo u pramene Labe 46 hendikepovaných sportovců. Dva roky starý
rekord padl a my mohli být při tom. Ten nový bude zanesen agenturou Dobrý den v České
knize rekordů.
Sportovně rehabilitační pobyt ve Starém Městě pod Sněžníkem
V době letních prázdnin pořádala naše organizace již tradičně čtrnáctidenní sportovně
relaxační pobyt ve Starém Městě pod Sněžníkem. Pro bezmála devadesát rekreantů z řad lidí s
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mentálním postižením z celé republiky to byla jedna z největších událostí léta. Letošní pobyt
konaný od 1. do 14. srpna se nesl v duchu „Povolání“. Tábor se hned od začátku proměnil
v obří podnik, v jehož čele stál pan ředitel Vala. Po celou dobu rekreanti plnili nejrůznější
úkoly táborové hry „Na práce a zakázky“, za které inkasovali „valony“. A tak se vyráběly
košíky, tesalo se, vyšívalo, tkalo. Jeden den byl ve znamení zdravotnictví; táborníci si
zopakovali zásady první pomoci a sami si vyzkoušeli ošetřování různých zranění. Jiné dny
okusili práci pošťáků, jako policisté stopovali zloděje, v roli uklizečů a uklizeček vysmýčili
pokoje, svou odvahu si dokázali v roli nočních hlídačů, při večerním vystoupení se převtělili
do kůže umělců. Za vydělané valony jim hodný pan ředitel připravili oddechový "Den
služeb". Tam se valony měnily za nejrůznější služby. Táborníci mohli navštívit např.
kadeřníka, kosmetičku, vizážistku, fotografa, tetovací salón, masáže, manikúru či provizorní
restaurace. Tábor toho jako tradičně nabízel mnohem víc. Stihli jsme turistické výlety do
okolí, krásné počasí jsme využili jak k volnému koupání, tak k plaveckým závodům, cvičili
jsme aerobic, nechyběly cyklistické výjezdy do okolí, turnaj ve stolním tenise, táboráky
s opékáním a zpíváním při kytaře či karneval v duchu různých profesí. Čtrnáct dní uteklo jako
voda a žádný ze účastníků nebyl na pochybách, že to i letos na letním táboře stálo za to.
Pohádkový les a zábavné odpoledne pro všechny
Jak již bývá dobrým zvykem, na poslední prázdninovou sobotu jsme připravili pro děti
z širokého okolí, jejich rodiče a lidi s postižením integrační akci nazvanou „Pohádkový les a
zábavné odpoledne pro všechny“. Vše vypuklo na Tylově paloučku v Havlovicích 29. srpna
krátce po poledni. Letošní ročník byl opravdu rekordní, protože se na cestu za pohádkou
vydalo téměř pět set dětí! Vždy se snažíme celou trasu něčím vylepšit a stejně tomu bylo i
u pátého ročníku. Na startu se děti poprvé setkaly s Makovou panenkou a Motýlem
Emanuelem, na trati čekal Mach a Šebestová, babky kořenářky stojící u rozcestí, kudy se ti
největší odvážlivci mohli vydat na strašidelný okruh pro opravdové nebojsy, kde vládli upíři,
čerti a další hrůzunahánějící bytosti. Nechyběly ani tradiční pohádky jako Červená Karkulka,
Perníková chaloupka, Šípková Růženka, Hejkal z Krákorky, Havlovický vodník, Princezna ze
mlejna a mnoho dalších. Na každém stanovišti děti plnily úkoly, za které dostaly odměny.
V cíli čekali král s královnou, kteří dětem předali poukázky na občerstvení, šašek, u kterého si
mohli vylosovat dárek z královské tomboly, a dvorní písař, který jim předal pamětní list.
V areálu bývalého přírodního divadla probíhal bohatý doprovodný program. Na podiu se o
zábavu starali klauni, kteří vyzývali děti k soutěžím a k tanci. Svůj gotický stan s dobovým
vybavením na Tylově paloučku rozbila skupina historického šermu Úpičtí střelci. Na hlavním
podiu se několikrát předvedli se svým šermířským vystoupením. Nechybělo ani populárního
malování na obličej, trampolína, výtvarný stan a stánky s občerstvením. Celou tuto integrační
akci by nebylo možné s rostoucím počtem účastníků realizovat bez pomoci všech
dobrovolníků a velké podpory našich štědrých sponzorů. Těm všem patří naše obrovské
DĚKUJEME.
Rehabilitační pobyt Lužanka
Jako každý rok, i v roce 2009 připravilo SPMP Trutnov pro naše méně pohyblivé přátele
týdenní pobyt na horách. Dotovaného pobytu na chatě Lužanka v Hořejším Vrchlabí se
v týdnu od 5. do 11. září zúčastnilo 32 lidí s mentálním postižením. Někteří přijeli
z Barevných domků Hajnice, jiní z Diagnostického ústavu sociální péče v Tloskově a ze
Základní školy speciální v Semilech. Jelikož stojí chata v blízkosti sjezdovky Bubákov, tak se
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celý týden nemohl nést v jiném duchu, než v duchu strašení. Naši vedoucí připravili bohatý
program strašidly opravdu nabitý. Hned druhý den po příjezdu táborníky navštívil Bačkorák
Chatní, který si pohrál s jejich domácí obuví. Jindy přišel Lužánek, který navěky vláčí pytel
zlatých dukátů, a táborníci hledali poztrácené mince. Pak následoval Pergameník, Bělovous a
Barvínek – milá strašidla a s nimi vždy spojená dobrodružná hra. Nezůstalo ale jen u strašení.
Připraven byl výlet na rozhlednu Žalý, pěší výlet do Vrchlabí, někteří se vydali na výlet do
dvorské ZOO, před chatou proběhla velká vodní bitva, opékalo se, sportovalo, proběhla
táborová pouť, kde si mohli táborníci za vysportované zlaťáky nakoupit podle svého přání.
Vyráběli jsme si vlastní erb, strašidýlka z přírodnin, naučili jsme se strašidelnou hymnu, večer
jsme poměřovali své síly ve znalostních, výtvarných i tanečních soutěžích. Užili jsme si
opravdu hodně legrace a na celý strašidelný týden budeme rádi vzpomínat.
Návštěva kina ve Dvoře Králové
V neděli 20. září jsme se s několika kamarády ze Základní školy speciální ve Dvoře Králové
nad Labem vydali do místního kina Svět na promítání animovaného filmu Doba ledová 3.
Vstupné na tuto zábavnou podívanou uhradilo všem účastníkům naše sdružení.
Fotografický výlet do pražské Zoo
Ve středu 23. záři vyrazili členové trutnovského Stacionáře pro zdravotně oslabené a tělesně
postižené na celodenní výlet v rámci fotografického kroužku do pražské ZOO. Počasí na této
akci za krásnými záběry vyšlo skvěle. Teplo a sluníčko - ideální podmínky pro fotografování.
Každý z členů kroužku nafotil celou řadu povedených snímků. Ty budou v budoucnu použity
na přípravu další fotografické výstavy. Naše sdružení uhradilo všem nadějným fotografům
jízdu do Prahy i zpět.
Osmá magická drakiáda a Víkend na draka
Poosmé jsme se mohli za přispění našeho sdružení, Svazu čarodějnic ČR a Českého
magického Drakofanklubu sejít na Zvičině při účasti na Magické drakiádě. V sobotu 3. října
po poledni přicházeli k prezentaci první natěšení účastníci se svými miláčky. Jako obvykle na
ně čekalo zapsání do startovní listiny, startovní číslo a povinná dračí prohlídka. Mezi
účastníky nutno zmínit osmičlennou výpravu obyvatel z hajnických Barevných domků, kteří
se také srdnatě rvali o své místo na nebi (doprovod jim dělali členové našeho sdružení).
Připraven byl jako vždy doprovodný program a bohaté občerstvení. A aby toho nebylo málo,
tak jsme se hned po slavnostním vyhlášení výsledků drakiády a předání cen přesunuli do
nedalekého Mostku. V penzionu Hájovna tam pro naše přátele z Barevných domků, DaMPi a
Oranžového domu probíhala do nedělního odpoledne akce s názvem "Víkend na draka". Šlo
o zábavně společenský pobyt s nabitým programem. O zpěv a tanec nebyla celý večer nouze proběhla totiž populární soutěž ve stylu Česko hledá superstar. Její účastníci si vyzkoušeli
nejen zpěv do mikrofonu, ale prošli také rukama zkušených „stylistů“ a „módních návrhářů“.
Bujará zábava dále pokračovala v duchu pořadu Jak se staví sen. Při ní jsme mohli společně
pomáhat s výstavbou domu ze samých sladkostí. Zábavy bylo na jeden večer opravdu mnoho
a tak jsme své nabyté zážitky a „chvíle slávy“ vyspávali téměř všichni do nedělního poledne.
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Nultý ročník integrované boccii
O víkendu 3. a 4. října pořádalo o.s. Sportem proti bariérám - Český ráj v Nové Pace Nultý
ročník integrované boccii. Turnaje se mohli zúčastnit všichni zájemci, kteří sestavili svůj tým.
Cílem akce bylo seznámit všechny účastníky s touto zajímavou hrou a umožnit jim souboj
v turnaji. Boccia (čti boča) je sport, který mohou na vrcholové úrovni hrát společně lidé
s různě těžkými handicapy i s lidmi bez handicapu. Jedná se o obdobu francouzského
petanque, kdy proti sobě stojí dvě družstva. Naše organizace od o. s. Sportem proti bariérám Český ráj zakoupila dvě tréninkové sady boccii. Aby bylo sportovní vybavení využito ku
prospěchu lidí s mentálním postižením, našich členů, jednu sadu jsme zapůjčili do
trutnovského Stacionáře pro zdravotně oslabené, a druhou do Barevných domků Hajnice. Na
nultý ročník se pak vypravila dvě družstva z obou zařízení, ke kterým se přidal trutnovský
Oranžový dům. I přes počáteční nezdary ve hře jsme si celý turnaj náramně užili a hlavně
načerpali spoustu praktických zkušeností. U příležitost zakoupení sady na bocciiu byl
v Barevných domcích založen tréninkový oddíl tohoto integračního sportu.
Dopoledne plné vody
Podruhé v tomto roce jsme nabídli našim členům i nečlenům možnost strávit volný čas při
vodních radovánkách. Poslední říjnovou neděli jsme v královéhradeckém aquaparku
uspořádali sportovně relaxační akci s názvem Dopoledne plné vody. Největší část nabízených
míst využili obyvatelé Oranžového domu z Trutnova. Řada z nich se účastnila prvního jarního
výletu a tak si další cestu nenechali ujít. V lázních se k nám připojila také jedna plavkyně
z Domu chráněného bydlení DaMPi. Každému z účastníků jsme jako minule nabídli
doprovod při pobytu ve vodě, proto nebyl nikdo limitován při výběru z nabízených atrakcí.
Znovu jsme se tak ponořili na dvě hodiny do vod hradeckých lázní a znovu to vážně stálo za
to.
Halloweenská taneční zábava
Kdo šel náhodou v úterý 3. listopadu odpoledne kolem Zábavního centra Zálabí ve Dvoře
Králové, ten se jistě nestačil divit. Do jeho útrob proudila pěkná řádka lidí mladých i těch
starších. Ten den jsme totiž na Zálabí uspřádali Halloweenskou taneční zábavu. Pozvání
přijali kamarádi z Dětského domova v Dolním Lánově, ze Základní školy speciální
v Jaroměři, přátelé z občanského sdružení Život bez bariér z Nové Paky, z trutnovského
Stacionáře pro zdravotně oslabené a tělesně postižené, z ÚSP Markoušovice a Chotělice,
z Domova důchodců a ÚSP v České Skalici. Nechyběli ani naši staří známí z trutnovského
Oranžového domu a z hajnických Barevných domků. Celkový počet 214 účastníků doplnili
tanečníci z rodin. Mnozí z nich nám předvedli své připravené taneční číslo. Po slavnostním
zahájení začala ta pravá zábava, nejprve na reprodukovanou hudbu, později zahrála živě
poprocková kapela Zlaté Voči z Prahy, a to zcela zadarmo. Pro všechny bylo krom zábavy
připravené drobné pohoštění a samozřejmě večeře. Z rozzářených obličejů bylo poznat, že se
letošní Halloweenská zábava opravdu povedla. Poděkování patří komisi OSA za odpuštění
autorské odměny z hudební produkce v plné výši.
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17. ročník republikového turnaje ve stolním tenise
Město Dvůr Králové nad Labem již posedmnácté přivítalo sportovce s mentálním postižením,
kteří se zúčastnili Speciální olympiády ve stolním tenise. Republikový turnaj se konal od 13.
do 15. listopadu ve sportovní hale Základní školy Strž. Vyhlašovatelem bylo České hnutí
speciálních olympiád (ČHSO), naše sdružení se na něm podílelo pořadatelsky spolu se
Sportovním klubem Klokani Hajnice a hajnickými Barevnými domky. Poměřit své síly a
sportovní dovednosti přijelo 110 sportovců a trenérů ze 38 sportovních klubů z celé republiky.
Cílem speciálních olympiád je lidem s mentálním postižením nabídnout možnost
pravidelného sportování a účast na sportovních soutěžích bez ohledu na jejich výkonnost či
stupeň postižení. V pátek olympiáda začala slavnostním zahajovacím ceremoniálem,
nechybělo vztyčení vlajky ČHSO a složení slibu. Prvního hracího dne se zúčastnili národní
ředitelka ČHSO Martina Středová a čestný předseda Vlastimil Harapes. Velké poděkování
patří všem rozhodčím v čele s panem Vítkem, kteří po dva dny bedlivě sledovali dění na osmi
hracích stolech. Vydařená byla také spolupráce s královéhradeckou Fakultou informatiky a
managementu, jejichž studenti se spolupodíleli na rozhodování. Poslední poděkování míří
k městu Dvůr Králové nad Labem a Českému hnutí speciálních olympiád, hlavním
sponzorům akce.
Vánoční bowlingový srandamač
V sobotu 12. prosince 2009 odpoledne bylo v trutnovském sportovním centru Olymp opravdu
veselo. Pro své příznivce jsme tam uspořádali Vánoční bowlingový srandamač. Lákavá
nabídka oslovila na čtyři desítky bowlingových nadšenců. Dorazili přátelé z hajnických
Barevných domků, trutnovského Oranžového domu, trutnovského Stacionáře, přišli členové z
rodin i hrstka věrných dobrovolníků. Po zahájení následovaly dvě hodiny plné zábavy. Ač
samotné kuželky nevěřícně kroutily hlavami a dráhy se vlnily, jak chtěly, k vidění byly
zajímavé výkony. A protože těžko říci, který tým či hráč byl nejlepší, na závěr byli všichni
koulaři odměněni diplomem a drobnou odměnu.
Předvánoční výlet do Vysokého nad Jizerou
Je mnoho způsobů, jak trávit volný čas před příchodem Vánoc. My jsme nabídli svým členům
užít si poslední sobotní odpoledne před Štědrým dnem na cestách za poznáním. V sobotu 19.
prosince mírně po poledni vyrazil z Trutnova jeden speciálně vypravený autobus směr
Hajnice, Dvůr Králové, Roprachtice a Vysoké nad Jizerou. Osazenstvo autobusu tvořili
drtivou většinou obyvatelé z Barevných domků Hajnice, přátelé z Oranžového domu
v Trutnově a jedna účastnice z rodiny. Cíle našeho společného výletu byly dva - návštěva
nově zbudované osmnáctimetrové rozhledny v Roprachticích a prohlídka pohyblivého
betlému ve Vlastivědném muzeu ve Vysokém nad Jizerou. Naladění na přicházející Vánoce to
bylo náramné a důstojné rozloučení s rokem 2009 v SPMP Trutnov dozajista také.

Organizace, se kterými jsme spolupracovali v roce 2009
České hnutí speciálních olympiád (www.specialolympics.cz)
Diakonie ČCE, Dvůr Králové nad Labem (www.diakoniecce.cz/dvur.kralove)
Královédvorská Arnika (www.kralovedvorskaarnika.wz.cz)
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SK Klokani Hajnice (www.barevnedomky.cz/index.php?gid=10049)
Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené Trutnov (www.trutnov.cz/stacionar/)
Barevné domky Hajnice (www.barevnedomky.cz)

Přehled hospodářské činnosti v roce 2009
Příjmy:
Dotace
Finanční dary
Ostatní příjmy

235.730,00 Kč
19.300,00 Kč
495.925,80 Kč

Výdaje:
Pobyty, akce
Provoz (včetně nákupu drobného majetku)

759.086,00 Kč
40.583,00 Kč

Prostředky v hotovosti a na bankovních účtech

82.786,57 Kč

Složení Okresního výboru SPMP
O fungování sdružení se stará pětičlenný Okresní výbor SPMP, který v roce 2009 pracoval
v tomto složení:
-

Bc. Jitka Punnerová (předsedkyně),

-

Eva Šnajdrová (místopředsedkyně),

-

Ing. Šárka Grulichová (jednatelka, hospodářka),

-

Mgr. Jana Čudejková (sociálně-právní poradenství),

-

Gabriela Grulichová (pobyty, akce).

Předsedou revizní komise byl Viktor Janata.

Významní sponzoři v roce 2009
Činnost organizace SPMP Trutnov finančně velmi výrazně podporuje Město Dvůr Králové
nad Labem.
Velkou podporu nám také v minulém roce poskytla Jazyková škola James Cook Languages,
s.r.o., Praha a firma LI - CA Spojovací materiál, s.r.o., Pardubice.

Další sponzoři
Protože si velmi vážíme jakékoliv pomoci a podpory, dovolíme si zde uvést další sponzory,
kteří nám v roce 2009 přispěli (darem do plesové tomboly, na Pohádkový les, finančně na
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činnost či konkrétní akci nebo bezplatnou pomocí či zapůjčením prostor, vybavení atp.).
Řazeno abecedně:
ACTIVA spol. s r. o., Praha, Alena Hůlková - květiny, Trutnov, ATLAN, a.s., Trutnov,
Barevné domky Hajnice, BUTEX, Žireč, Cukrárna Malé Svatoňovice, ČEZ Praha, Dana
Holmanová, Drogerie Kočí, Dvůr Králové nad Labem, EKOTERN, Dvůr Králové nad
Labem, EKVITERM, Dvůr Králové nad Labem, ENAPO Obchodní, a.s., EPOS CZ, Dvůr
Králové nad Labem, hasiči Havlovice, hasiči Libňatov, Hejkal a jeho Lesní Víla, Ingeniering
Krkonoše, Trutnov, Hostinec Amerika, Havlovice, Josef Ožďan, Juta, a. s., Dvůr Králové nad
Labem, Kantýna U Málků, Malé Svatoňovice, Krákorka, a. s., Červený Kostelec, Kyselovi,
Martin Změlík, Maso Kazda, Úpice, Maso uzeniny, Říkov, Myslivecké sdružení Barchovan,
Havlovice, obec Dolní Brusnice, obec Havlovice, Pekárna Lično, Pekárna Trutnov, Penzion
Pohoda, Dvůr Králové nad Labem, Perníková chaloupka, Ráby u Pardubic, Pivovar a likérka
Kanec, Žamberk, Potraviny Jánošík, Havlovice, Pivovar Krakonoš, Trutnov, Pivovar Tambor,
Dvůr Králové nad Labem, PNS Praha, Dvůr Králové nad Labem, Radek Šebrle Velkoobchod tabák, nápoje, Dvůr Králové nad Labem, Rádio Černá hora, Rozhledna U
Borovice, Roprachtice, Řeznictví Hamplová, Trutnov, Řeznictví Šrol, Trutnov, Siko
koupelny, Trutnov, TRADER, s.r.o., Polička, Velkoobchod Kubík, Pardubice, Vinotéka
Tomáš Goldšmíd, Dvůr Králové nad Labem, Vydavatelství Mladá fronta, Praha, Zábavní
Centrum Zálabí, Dvůr Králové nad Labem.

Poděkování
Na tomto místě bychom ještě jednou rádi poděkovali všem našim sponzorům a dárcům. Jejich
vstřícnost a štědrost nám dovolila připravit pro naše spoluobčany s mentálním postižením a
jejich rodiny velikou řádku příjemně strávených chvil na společných akcích. Napomohli tak
smazání rozdílů mezi světem lidí s postižením a lidí bez postižení. Upřímně si vaší pomoci
vážíme a děkujeme za ni.
Tak jako každý rok, i letos patří velký dík také našim obětavým dobrovolníkům, kteří se
starali o přípravu a hladký průběh všech akcí pořádaných v roce 2009. Mnozí z nich při těchto
činnostech tráví velkou část svého volného času již několikátý rok. Bez jejich pomoci a
nadšení by mohla jen stěží naše okresní organizace SPMP Trutnov nabízet tak bohatou
nabídku událostí pro lidi s mentálním postižením na tak vysoké úrovni. Přátelé, děkujeme
Vám.
Těšíme se s vámi na další úspěšnou spolupráci a na viděnou při dalších společných akcích
v roce 2010.
Okresní Výbor SPMP Trutnov
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