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Vážení členové, sponzoři, příznivci, 
rok 2008 dospěl ke svému konci a před námi je nový, devítkový rok. Dovolujeme si vám 
předložit zprávu dokumentující a shrnující naši činnost v roce uplynulém.  

Co je SPMP? 
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice (dále jen SPMP) je 
občanským sdružením, celostátní neziskovou organizací působící na národní, regionální a 
lokální úrovni. Ve své činnosti má sdružení dlouholetou zkušenost, získanou od svého založení 
v roce 1969. V současné době sdružuje přes 8000 členů. Cílem je zlepšit podmínky života 
občanů s mentálním postižením žijících v rodinách i v péči sociálních a vzdělávacích zařízení.  

Co děláme? 
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 nesprávné představy o lidech s postižením a bariéry mezi světy lidí s postižením a 
lidí nepostižených. Zajišťujeme odbornou pomoc v oblasti sociální a právní. 
Organizujeme různé akce pro lidi s mentálním postižením, jejich rodiče, kamarády, profesionály 
i širokou veřejnost. Pořádáme rehabilitační a rekondiční pobyty, rekreace, víkendové pobyty, 
výlety, různé sportovní a kulturní akce, výstavy, rozvíjíme vlastní publikační činnost, vydáváme 
informační „Čtvrtletník“, vlastníme internetové stránky na adrese www.spmp.cz. 

Okresní organizace SPMP Trutnov 
Naše okresní organizace v Trutnově vznikla roku 1991, členská základna        k 31. 12. 2008 čítá 
153 členů a svou činnost se snažíme stále rozvíjet. 
O fungování sdružení se stará Okresní výbor SPMP, který je pětičlenný a v roce 2008 pracoval 
ve složení: Bc. Jitka Punnerová (předsedkyně), Eva Schreiberová (místopředsedkyně), Ivona 
Vávrová (jednatelka, hospodářka), další členové výboru: Mgr. Jana Čudejková (sociálně-právní 
poradenství) a Gabriela Grulichová (pobyty, akce). Předsedkyní revizní komise je Ing. Šárka 
Grulichová. 

Uskutečněné akce v roce 2008 

Víkendový pobyt na Dušnici 
25. – 27. ledna 2008 nás Ivetka Koucká pozvala na horskou chalupu na Dolní Dušnici, která leží 
nedaleko Jablonce nad Jizerou. Na návštěvu přijelo 10 obyvatel ÚSP Hajnice – barevné domky 
a 8 dalších kamarádů dobrovolníků. Páteční večer jsme slavili hned troje narozeniny. Celá 
sobota byla na motivy vysocké pověsti o místním uhlíři a kostelníkovi Havlasu Pavlatovi, který 
si jedné třeskuté zimy při pálení dřeva v milíři ochočil medvěda a zbavil tak město 
nebezpečného zvířete. A tak v doprovodu samotného Havlase Pavlaty a jeho poutavého 
vyprávění, jak se to všechno tenkrát událo, jsme se skutečně vydali do lesa hledat medvěda. A že 
to byla dobrodružná a úspěšná výprava! Ze setkání s medvědem a samozřejmě i panem 
Pavlatou jsme si odnesli hluboké, milé a radostné zážitky. Celým víkendem se prolínalo 
nekončící karaoke, o zpěváky a zpěvačky nebyla nouze. Opravdu to byla jedna z hodně 
vydařených víkendovek! Za což patří obrovský dík naší hostitelce Ivetce a také medvědí dík 
oběma aktérům, kteří nás přenesli do 15. stol. 
 

 

V. společenský ples 
Je již tradicí, že v měsíci únoru naše organizace ve spolupráci s Diakonií ČCE ve Dvoře Králové 
n. L. pořádá Společenský ples pro širokou veřejnost. Ten loňský se uskutečnil v sobotu 23. 
února 2008 v sále Zábavního centra Zálabí. K tanci i poslechu hrála hudební skupina Start. Pro 
návštěvníky byla díky sponzorům  připravena tombola s mnoha zajímavými cenami. 
I letos vás srdečně zveme již na VI. společenský ples, který se bude konat           28. února 2009 
opět v ZC Zálabí ve Dvoře Králové nad Labem. Zahraje nám kapela Koneckonců, nebude 
chybět bohatá tombola ani příjemná atmosféra. Vstupenky za 120,- Kč možné objednat a 
zakoupit na        tel. č. 607 153 682 (p. Punnerová) nebo 603 562 068 (p. Vávrová). Výtěžek 
plesu bude použit na činnost pořádajících organizací.  



Těšíme se na vás! 

Návštěva kina v Úpici, film Chyťte doktora 
28. února 2008 jsme se s 4 kamarády z hajnických barevných domků a 5 z trutnovského 
Oranžového domu vypravili na výlet do Úpice. Prošli jsme si městečko, příjemně poseděli a 
popovídali si v tamní cukrárně, a poté nás čekal velký kulturní zážitek. V úpickém kině Mír 
promítali novou českou komedii „Chyťte doktora“ v hlavní roli s Michalem Malátným a 
Tatianou Vilhelmovou. Měli jsme skvělý výhled z první řady na balkóně, takže jsme nerušeně 
vychutnávali krás maloměstského kina a výborně se při filmu bavili! Bylo to nejen milé 
odpoledne, ale i hezky strávený večer.  

Víkendový pobyt na Mostku 
29. – 30. března 2008 jsme se v hojném počtu sešli na Hájovně v Mostku. A protože rádi 
slavíme, již v brzkých odpoledních hodinách vypukla „pyžamová párty“ s diskotékou, tancem a 
zpěvem. Večer se přálo všem oslavencům a pokračovalo se ve veselí. Druhý den nás sluníčko 
vytáhlo z postelí, a tak jsme se vypravili na turistický výlet do okolí, abychom v lese načerpali 
energii a užili si poslední zbytky sněhové nadílky. Po návratu na Hájenku jsme u kafíčka 
ochutnali dortíky a prohlédli si vydařené fotky z předešlého večera. Pak už nás čekalo jen 
sbalení věcí, úklid, rozloučení se a odjezd do svých domovů. Už teď se těšíme, až se opět 
setkáme! 

Návštěva kina ve Dvoře Králové, pohádka Nejkrásnější hádanka 
12. dubna 2008 jsme se s několika kamarády ze Základní školy speciální ve Dvoře Králové nad 
Labem vypravili do místního kina Svět, neboť zde premiérově promítali novou českou pohádku 
od Zdeňka Trošky „Nejkrásnější hádanka“. Pohádka se nám všem moc líbila! 

Koncert Nadace Nova „Chceme žít s vámi“ 
24. dubna 2008 jsme si udělali autobusem výlet do pražské O2 Arény, kde Nadace Nova 
pořádala již 13. ročník koncertu „Chceme žít s vámi“. Sešlo se tam téměř 6000 spokojených 
návštěvníků. Celým odpolednem provázeli, jak už bývá dobrým zvykem, Adéla a Dalibor 
Gondíkovi. Ve více jak dvouhodinovém programu se lidem se zdravotním postižením 
představili různí umělci, např. Michal David, Iveta Bartošová, Karel Gott, Heidi Janků, Petr 
Kolář, Helena Zeťová a další. Nechyběli ani někteří účastníci soutěže X Factor. Závěr koncertu 
patřil oblíbeným Maxim Turbulenc.  

Pálení čarodějnic v ÚSP Hajnice – barevné domky 
30. dubna 2008 odpoledne se slétlo několik rozcuchaných, roztrhaných, hrbatých ženštin 
s košťaty v pohublých pařátech u altánku v areálu ÚSP Hajnici. Připravili jsme zde pro místní 
kamarády Pálení čarodějnic. Po slavnostním přivítání jednou z přítomných dam byla obřadně 
zapálena přichystaná vatra, na které se tyčila čarodějnice připravená k ohnivému letu. A než nám 
oheň dohořel tak, aby se dalo opékat, divé ženy se chopily hostí a rozlétly se s nimi k soutěžním 
atrakcím. Úkoly byly nelehké, avšak za jejich splnění či snahu byli pro všechny přítomné 
připraveny drobné dárečky a sladké odměny. A pak se přešlo k tomu očekávanému – opékání 
buřtů, špekáčků a párků. Celkovou pohodu při posezení u ohně a konzumaci uzenin nám 



zpříjemnil místní DJ Honza Paťava, který do našich ušních bubínků posílal rytmy přímo 
magické. Můžeme konstatovat, že Pálení čarodějnic se opravdu moc vydařilo! 

Večerní rej čarodějnic na Mostku 
Tentýž den, avšak večer, jsme se někteří sešli na Mostku, abychom i zde strávili příjemné chvíle 
u plápolajícího ohně v tuto magickou filipojakubskou noc. Ani zde nechybělo upálení 
čarodějnice, opékání párků a užívání si večerní pohody u lačných plamínků. Druhý den jsme 
procházkou došli až ke starému opuštěnému mlýnu – co kdyby tam náhodou zůstala schovaná 
ještě nějaká čarodějnice! 

Sponzorským darem rozmanitý textil 
Ke konci roku 2007 jsme darem dostali od p. Mrkousové, která končila svou podnikatelskou 
činnost, různé látky, záclony, froté prostěradýlka, dětské ponožky a punčocháčky. Část látek 
jsme si ponechali pro vlastní činnost, část látek jsme darovali do Dílny barevných příležitostí 
v ÚSP Hajnice – barevné domky, dětské zboží jsme ještě s balíčkem sladkostí v květnu zanesli 
do Kojeneckého ústavu a dětského domova ve Dvoře Králové n. L. Děkujeme. 

Senátorky 2008 (Sportovní pouť) 
7. – 8. června 2008 jsme trávili s několika kamarády z Oranžového domu v Praze. Nadační fond 
Cesta naproti zde již po jedenácté pořádal sportovní akci „Senátorky 2008“, která si klade za cíl 
vytvořit příjemný, sportem nabitý den, kdy se stírají hranice mezi postiženými a nepostiženými. 
My jsme se do Prahy vydali již v sobotu, abychom prochodili a procestovali naši malebnou 
metropoli. Sobotní večer jsme zakončili v Čelákovicích, kde nám výborný azyl poskytli Janka a 
Jiřík Čudejkovi. V neděli před polednem jsme dorazili do areálu kolejí ČVUT, kde se Senátorky 
konaly. Pro všechny zde bylo připraveno mnoho sportovních stanovišť. Nechyběl ani bohatý 
doprovodný program, např. přehlídka hasičské a policejní techniky, závodních automobilů, 
zmenšených modelů lodí  a mnoho dalšího. Viděli a zažili jsme toho opravdu mnoho a můžeme 
říci, že jsme si ten první červnový víkend pořádně užili. 

Sportovně rehabilitační pobyt, RZ Astra Dlouhé Rzy 
Od 2. do 15. srpna jsme prožili krásných čtrnáct dní na táboře v rekreačním zařízení Astra, 
Dlouhé Rzy v Orlických horách. Program odpovídal zaměření pobytu, který byl sportovně 
rehabilitační a dotovaný Ministerstvem zdravotnictví ČR. Činnosti vycházeli z fyzických i 
psychických předpokladů jednotlivých rekreantů, účastníci si mohli dokázat, že zvládnou řadu 
činností, se kterými se v běžném životě nesetkávají. Turistika a sportovní aktivity jsou hlavní 
náplní pobytu. Sportovní výkony táborníci předvedli v atletických soutěžích, olympiádě, 
cyklistických závodech, turnaji ve stolním tenise i naší oblíbené kolektivní hře „flaškované“. 
Každý pobyt je tématicky motivován a protkán celotáborovou hrou. Tématem pro tentokrát byl 
„Svět strašidel“, protože my se opravdu nebojíme a máme pro strach uděláno! A tak se to na 
táboře hemžilo čerty, hejkaly, duchy, jezinkami, černokněžníky, ježibabami, upíry či draky, 
kterým kouzelnou hůlkou vládl mocný černokněžník Otto Vala. Pobytu se zúčastnila téměř 
stovka táborníků z různých koutů naší vlasti, např. z ÚSP Hajnice, Skřivany, Rychnov nad 
Kněžnou, Tuchořice, Šternberk, z Brna, ale i lidi s mentálním postižením žijící v rodinách.  
Letos (1. až 14 srpna 2009) se vydáme na naše staré známé místo, a to do Starého Města pod 
Sněžníkem. Už teď pro vás připravujeme nevšední a zajímavý táborový program! 



Pohádkový les a zábavné odpoledne pro všechny v Havlovicích 
28. srpna 2008 se lesy v okolí Tylova paloučku proměnily v Pohádkovou říši, ve které se 
návštěvníci setkali např. s Červenou Karkulku, panem Krakonošem, zarybařili si s Havlovickým 
Vodníkem, loupali perníček z Perníkové chaloupky, zastavili se u Princezny ze mlejna,  potkali 
Dlouhého, Širokého a Bystrozrakého, Lotranda a Zubejdu, některé vyděsil Hejkal z Krákorky, 
s dědkem a babkou tahali obrovskou řepu atd. atd. Na konci cesty nechybělo království, kde 
čekal pan král se svou chotí a rozpustilým Kašpárkem. V areálu probíhal bohatý doprovodný 
program (diskotéka, soutěže, výtvarný stan, stánky s občerstvením, opékání párků, prodejní 
výstava výrobků obyvatel ÚSP Hajnice – barevné domky, prezentace ekoneziskovky Sever 
z Horního Maršova), takže se nikdo nenudil!  
Snažíme se pro všechny připravit netradiční a nezapomenutelné rozloučení s prázdninami, na 
kterém se střetávají děti z širokého okolí s lidičkami s mentálním postižením z nedalekých 
zařízení sociální péče či rodin. Naším přáním je, kéž by tato akce byla alespoň jedním z mostů, 
který se pokouší spojit tyto dva na první pohled odlišné a přitom tolik si podobné světy. Vždyť 
hry, soutěžení, vzájemná pomoc a spolupráce, společné sdílení radosti jsou nejpřirozenějšími 
způsoby k odstraňování vzniklých bariér. A kde jinde začít než u dětí a to velmi příjemnou 
formou pro obě strany?  
To vše by samozřejmě nebylo možné bez podpory našich milých sponzorů. Obrovský dík patří 
James Cook Languages, s.r.o., která na Pohádkový les přispěla velkou finanční částkou, a 
dokonce její pracovníci pomohli s přípravami a aktivně se účastnili pohádkového odpoledne. 
Letošní ročník významně podpořili i další subjekty: Myslivecké sdružení Barchovan, Obec 
Havlovice, Potraviny Jánošík Havlovice. Nejen jim, ale i všem dalším, kterých nebylo málo, 
hluboce děkujeme! Velký dík patří samozřejmě i všem dobrovolníkům, co přidali ruce k dílu, 
protože bez jejich pomoci by nebylo možné zvládnout takto organizačně náročnou akci, které se 
zúčastnilo téměř 500 dětí a lidiček s postižením. Vstupné bylo dobrovolné a výtěžek akce byl 
použit na činnost SPMP Trutnov. 
Poslední srpnovou sobotu i v letošním roce se těšíme na shledanou s vámi v Pohádkové říši! 

Podzimní bowlingový turnaj „Bowlando“ 
V neděli 12. října 2008 připravilo SPMP pro své přátelé z trutnovského Stacionáře, Oranžového 
domu a z rodin bowlingový turnaj. Na třiadvacet bojovníků se rozdělilo ke třem bowlingovým 
drahám v trutnovském Olympu a zábava mohla začít. Atmosféra vládla fantastická! Nejhezčí na 
tom všem bylo, že toto klání nebylo o vítězství a překonání soupeře. Všichni si mezi sebou 
náramně fandili, tleskali, vzájemně se povzbuzovali a gratulovali si za každý hod. Hráči se učili 
a hráli fair-play. Po náročné hře byli všichni odměněni za perfektní a osobitý výkon diplomem 
na památku. „Těšíme se zase na další turnaj v Bowlandu (jak jsme toto setkání nazvali),“ znělo 
z úst účastníků, jejich vychovatelů i rodičů. 
Máme pro vás dobrou zprávu, plánujeme opět bowlingové setkání v Olympu v tomto roce, a to 
v měsících dubnu a září.̈   

 

Václavská pouť v Praze 



V pondělí 20. října 2008 si udělali naši kamarádi z trutnovského Stacionáře pro zdravotně 
oslabené a tělesně postižené výlet do Prahy na Václavskou pouť, která byla zakončena taneční 
zábavou a vystoupili tam někteří známí umělci. Naše organizace SPMP uhradila výletníkům 
autobus do Prahy a zpět. Nepochybujeme o tom, že se všem v Praze líbilo! 

Rehabilitační pobyt, Hájovna Mostek 
Ve dnech 20. – 26. října 2008 pořádala naše organizace rehabilitační pobyt pro lidi s mentálním 
postižením v penzionu Hájovna na Mostku u Dvora Králové, kterého se zúčastnilo 38 osob. 
Díky příznivému říjnovému počasí, které nás samotné překvapilo, jsme maximálně využívali 
možnosti pobytu na čerstvém vzduchu v areálu penzionu či častými procházkami do okolí. 
Letošním tématem tábora byl „Festival filmů a hudby“. Na každý večer byla pro účastníky 
připravena projekce nějakého filmu, od něhož se odvíjel celý den. Jeden den byl např. věnovaný 
přírodě, opakovali jsme si a rozšiřovali znalosti nejen o zvířatech, ale i rostlinách, stromech, 
lesích, celé přírodě, sbírali pro zvěř lesní plody a za to nás večer přišel pozdravit a poděkovat 
sám pan Krakonoš. Nechyběly Krkonošské pohádky ani komedie Krakonoš a lyžníci. Jiný den 
byl zase pro změnu plný duchů a strašidel, vyráběli jsme kapesní strašidýlka, čekal nás film My 
se duchů nebojíme a hlavně po setmění Noční hra, při které jsme museli prokázat velkou dávku 
odvahy, protože jsme se tam potkali s duchy, hejkalem, bílou paní či čarodějnicí. Nabitý a 
promyšlený program jsme měli každý den. První a poslední večery byly hudební, ten první nás 
čekala seznamovací diskotéka, ten poslední velkolepá soutěž X-factor na Mostku. Stihli jsme i 
mnoho dalšího – sportovní olympiádu, táborák s opékáním buřtů a zpíváním při kytaře, výlet do 
ZOO, výlet vlakem do Nové Paky, také jsme navštívili místní restauraci, kde jsme si dali dobrý 
obídek a mnoho dalšího. Pobyt byl dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR, velký dík patří i 
firmě Albrecht a spol., s.r.o., kteří nám na akci finančně přispěli a také manželům Mazalovým, 
kteří nám zdarma na celý týden zapůjčili dataprojektor, bez něhož by náš festival nebyl 
skutečným festivalem! 

Halloweenská taneční zábava ve Dvoře Králové n. L. 
14. listopadu 2008 jsme v ZC Zálabí pořádali Halloweenskou taneční zábavu. Ve Dvoře 
Králové se nás sešly téměř dvě stovky, abychom prožili úterní odpoledne ve společnosti 
kamarádů z ÚSP Hajnice, Markoušovice, Skřivany, ze stacionářů v Ústí nad Orlicí, v Trutnově, 
z DD v Dolním Lánově, ze ZŠS v Jaroměři i z rodin. Nabídli jsme zařízením možnost 
prezentace, kterou využili Základní škola speciální Jaroměř, ÚSP Čtyřlístek Markoušovice a 
Stacionář Človíček Ústí nad Orlicí a všem 
přítomným se představili se svým tanečním 
vystoupením. Když se přiblížila 18 hod., 
nikomu se ještě nechtělo domů, a tak se všichni 
ujišťovali, že se za rok na tancovačce zase 
sejdeme. Odcházeli jsme příjemně unaveni a 
plni nových dojmů a přátelství. Velké 
poděkování patří ZC Zálabí ve Dvoře Králové, 
které nás podporuje a umožňuje nám tato milá 
taneční setkávání. 



Koncert skupiny Chinaski v Náchodě 
V úterý 4. listopadu 2008 jsme se rovnou z Halloweenské taneční zábavy vypravili do Náchoda, 
protože právě v tento den se v rámci Space Tour 2008 v Divadle Dr. J. Čížka zastavila naše 
oblíbená kapelka Chinaski. Ve vyprodaném Beránku se nám podařilo davem proklouznout až 
do předních míst, abychom si koncert lépe vychutnali. Po osmé hodině se na scéně objevila 
nová star českého hudebního nebe, písničkář Tomáš Klus se svým kytarovým doprovodem 
Jirkou Kačerovským. Po nich přišel čas na Chinaski. Pánové vtrhli na podium plni energie, 
elánu a chuti zahrát si po jedenácti letech v náchodském divadle. Michal rozezněl obří gong a šlo 
se na věc. Ke slyšení byly nejen největší hity Chinaski, ale také songy na koncertech doposud 
nehrané či zbrusu nové. Po koncertě čekala na lovce podpisů autogramiáda, a tak jako praví 
fanoušci jsme také vystáli nekonečnou frontu, abychom si domů odvezli plakáty a podpiskarty 
s věnováním. Zpěvák Michal Malátný s baskytaristou Ondrou Škochem se s námi na památku 
ochotně vyfotografovali. Už teď se těšíme na další výlet za Chinaski, který bude hodně 
netradiční, protože pánové se na jaře představí s Autopohádkami na divadelních prknech. 

XVI. ročník republikového turnaje ve stolním tenise 
Město Dvůr Králové již po šestnácté přivítalo sportovce s mentálním postižením, kteří se 
zúčastnili Speciální olympiády ve stolním tenise. Republikový turnaj se konal od 14. do 17. 
listopadu 2008 ve sportovní hale ZŠ Strž. Vyhlašovatelem bylo ČHSO, pořadatelsky se na něm 
podílely SPMP Trutnov, SK Klokani Hajnice a ÚSP Hajnice – barevné domky. Finanční 
podporu nám poskytlo Město Dvůr Králové n. L. a T-mobile. Poměřit své síly a sportovní 
dovednosti přijelo 207 sportovců a trenérů z 48 sportovních klubů z ČR a 27 zahraničních 
sportovců z Rakouska, Německa, Slovenska, Slovinska a Monaka. 
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 za účasti významných hostí, 
nemohlo chybět vztyčení vlajky ČHSO a složení slibu sportovců. Před zraky všech přítomných 
vystoupily členové Sokola a taneční skupina Angels Dance, při jejichž tanečních a 
gymnastických výkonech se leckdy zatajil dech a potlesk byl opravdu zasloužený. Na sportovce 
čekaly čtyři dny plné sportu, po kvalifikačních rozřazovacích zápasech následovala utkání 
unified, čtyřhry mužů, čtyřhry žen, dvouhry mužů a dvouhry žen v jednotlivých kategoriích, 
které byly rozloženy do všech olympijských dní. V sobotu i neděli probíhal doprovodný 
program „Zdravý atlet“, kde si účastníci mohli zdarma nechat vyšetřit odbornými lékaři sluch, 
zrak a zuby. Na víkendové večery byl připraven kulturní program, první večer byl taneční v ZC 
Zálabí, druhý hudební v Hankově domě, kde proběhl koncert bluegrassové kapely Poutníci. 
V pondělí proběhly poslední dohrávky zápasů, vyhlášení zbývajících kategorií a slavnostní 
ukončení znamenalo definitivní tečku za velmi vydařeným víkendem. Věříme, že nejen 
sportovci, ale i trenéři, pořadatelé, rozhodčí a volontéři si kromě medailí a únavy z náročných 
dní odváželi krásné zážitky a nezapomenutelné vzpomínky, a tak nám nezbývá než se těšit, až se 
zase všichni setkáme na dalším ročníku, tentokrát již XVII., který se bude konat ve Dvoře 
Králové n. L. ve dnech 13. – 15. listopadu 2009. 

Fotografický projekt našich členů z trutnovského Stacionáře 
„Tak fotíme my!“ 



Za zmínku stojí pěkný, promyšlený, do zdárného a úspěšného konce dotažený projekt, který 
nemůžeme v naší zprávě opomenout. Více o něm nám napsal Bc. Ladislav Juna, vychovatel 
z trutnovského Stacionáře. 
V měsíci lednu 2008 byl zahájen fotografický projekt, jehož autorem byl p. J. Jahoda (člen 
Asociace profesionálních fotografů ČR) a spoluautorem Ing. Vl. Groh. Projekt byl nazvaný 
„Tak fotíme my!“. Zaměřením tohoto projektu bylo zapojení klientů Stacionáře pro zdravotně 
oslabené a tělesně postižené v Trutnově do práce s fotografií. Portrét, Zátiší a Krajina byly třemi 
hlavními tématy projektu, který byl zahájen seznámením posluchačů s vlastní tvorbou obou 
autorů projektu, s prací s fotoaparátem, významem světla při této práci, pohledem na snímaný 
objekt a kompozici. Fotografování témat Portréty a Zátiší probíhalo v budově stacionáře, kde si 
autoři fotografií připravovali své vlastní kompozice. Fotografování krajiny probíhalo při 
společných výletech do Krkonoš, Adršpašských skal, Ratibořic a na rekondičním a ozdravném 
pobytu ve španělském letovisku Blanés. Do celého projektu se zapojilo celkem třiadvacet 
klientů stacionáře a vyvrcholením jejich práce byla společná výstava fotografií ve výstavní síni 
Městského úřadu v Trutnově, kterou bylo možno shlédnout od 31. 10. 2008 do 31. 12. 2008. 
Slavnostní vernisáží byla ukončena první etapa tohoto projektu. Projekt bude i nadále 
pokračovat pod vedením vychovatelů a výsledky budou konzultovány s p. Jahodou, kterému 
děkujeme za jeho čas, práci a skvělý přístup k nám všem. Také děkujeme všem sponzorům, 
kteří projekt podpořili, a to především firmám Nikon Praha CZ, Topprint – tiskárna M. Jahoda, 
Arkil nábytek, Řeznictví Šrol. Velký dík patří i vedení města Trutnov za pomoc, kterou našemu 
projektu poskytlo.   
Z vybraných prací klientů byl vytvořen unikátní a velmi zdařilý kalendář pro rok 2009. Pokud se 
vám nepoštěstilo navštívit výstavu v Trutnově, nezoufejte, protože máte ještě několik možností, 
a to od 12. 1. do 15. 2. v Janských Lázních (kino), od 9. 2. do konce února na Fakultě v Hradci 
Králové a v březnu tohoto roku se připravuje výstava fotografií i ve Dvoře Králové n. L.  
 
 
 
 
Přehled hospodářské činnosti za rok 2008 
K 31. 12. 2008 
 
Příjmy: 
Dotace     268.836,- 
Finanční dary      37.888,- 
Ostatní příjmy                               502.782,- 
 
Výdaje: 
Pobyty, akce                                  860.387,- 
Náklady na provoz, propagaci             17.387,- 
 
Zůstatek pro další období:                   21.766,- 
 
Organizace, se kterými jsme v roce 2008 spolupracovali  



České hnutí speciálních olympiád 
(www.specialolympics.cz) 
Diakonie ČCE, Dvůr Králové n. L.  
(www.diakoniecce.cz/dvur.kralove) 
Královédvorská Arnika 
(www.kralovedvorskaarnika.wz.cz) 
Kojenecký ústav a Dětský domov, Dvůr Králové n. L. 
(www.srdceprodeti.cz) 
SK Klokani Hajnice 
Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené Trutnov 
(www.trutnov.cz/stacionar) 
Ústav sociální péče Hajnice – barevné domky 
(www.usphajnice.com) 
 
Naši významní sponzoři v roce 2008 
 
Činnost organizace SPMP finančně velmi výrazně podporuje  
Město Dvůr Králové nad Labem. 
 
Velkou finanční podporu i lidskou pomoc nám věnovala  
jazyková škola James Cook Languages, s.r.o., Praha.  
 
Našimi dalšími významnými sponzory jsou: 
Albrecht a spol., s.r.o., Mostek  
Myslivecké sdružení Barchovan, Havlovice  
Obec Havlovice 
Orange Catering, Rtyně v Podkrkonoší  
Penzion Pohoda, Dvůr Králové n. L. 
Perníková chaloupka, Ráby u Pardubic 
Potraviny Jánošík, Havlovice (pohádkový les) 
T-mobile  
Trader, s.r.o., Polička  
 
A protože si velmi vážíme jakékoliv pomoci a podpory, dovolíme si zde uvést všechny naše 
další sponzory, kteří nám v roce 2008 přispěli (darem do plesové tomboly, na Pohádkový les, 
finančně na činnost či konkrétní akci nebo bezplatnou pomocí či zapůjčením prostor, vybavení 
atp.) 
- řazeno abecedně: 
Autodílna Jansa, Třebihošť, Autodílny Petr Küffel, Dvůr Králové n. L., Bioobchod.cz, Dvůr 
Králové n. L., Buttex, Žireč, Cukrárna Malé Svatoňovice, Dana Holmanová – výroba perníků, 
Delikat, s.r.o., Uzeniny Říkov, Divadlo Úpice,  Duhová planeta, Pardubice, Eastmop, s.r.o., 
Dvůr Králové n. L., Ekotern, Dvůr Králové n. L., Elektro Dvorský, Jilemnice, Gami – Michal 
Janďourek, Dvůr Králové n. L., Hasiči Havlovice, Hasiči Libňatov, Hasiči Maršov, Hejkal – 
Stánik Šefl, Ing. Arnošt Texl, Dvůr Králové n. L., Ingeniring Krkonoše, a.s., se sídlem 



v Trutnově,  J. Seidl & spol., s.r.o., Dvůr Králové n. L., Jablonex Group, a.s., Jablonec nad 
Nisou, Kantýna U Málků, Malé Svatoňovice, Knihařství a kartonáž Ing. Ota Hrubý, Dvůr 
Králové n. L., Krákorka, a.s., Červený Kostelec, Kubík – Velkoobchod potravin, Pardubice, 
Martin Fiala, Maso Kazda s.r.o., Úpice, Mekr!s, s.r.o., Hradec Králové, MK Distribuce uzenin, 
Vysoké Mýto, Nowaco Česká republika, s.r.o., Obec Dolní Brusnice, Obec Hajnice, Pavel 
Fridrich s.r.o. – barvy laky, Pekárna Elstar, Dvůr Králové n. L., Pekárna Lično, Pekárna 
Trutnov, Pekařství René Medikus, Dvůr Králové n. L., Penzion za vodou, Dvůr Králové n. L., 
Pivovar a likérka Žamberk, Pivovar Krakonoš, s.r.o., Trutnov, PNS – Poštovní novinová 
společnost, Praha, Potraviny Šárka Šnytrová, Dvůr Králové n. L., Radek Šebrle – Velkoobchod 
tabák, nápoje, Dvůr Králové n. L., Řeznictví Šrol, Trutnov, SSIS, Dvůr Králové n.L., Stará 
lékárna, s.r.o., Dvůr Králové n. L., Top ten rock videopůjčovna Pavel Tafil, Dvůr Králové n. L., 
ÚSP Hajnice – barevné domky, ZC Zálabí, Dvůr Králové n. L., Zahradnictví Vít Munzar, 
Hradec Králové, Zdeněk Větrovský Restaurace „U Lubinů“, Dvůr Králové n. L., Zefam Praha, 
s.r.o., Zelenina U Švehlíků, Dvůr Králové n. L., Zvičinské uzeniny a lahůdky, s.r.o., Dolní 
Brusnice. 
Upřímně děkujeme všem sponzorům i jednotlivým dárcům, protože moc dobře si 
uvědomujeme, že bez vaší pomoci bychom nemohli tak snadno plnit naše cíle a činit lidičky 
s mentálním postižením šťastnými. Děkujeme! 
 
Poděkování 
 
Je milé, že i v dnešní uspěchané a hamižné době se najdou lidé, kterým osudy druhých 
nejsou lhostejné! Všichni tito lidé si zaslouží velký dík. A je jedno, zda pomáhají (každý 
dle svých možností) lidem s různými typy  postižení, dětem, seniorům, lidem nemocným či 
těm, kteří se ocitli v různých tíživých životních situacích. Všichni tito lidé si zasluhují obdiv 
a úctu za to, že nemyslí jen na sebe! 

I naše činnost závisí na vstřícnosti a ochotě druhých.  

Abychom mohli plnit cíle a poslání našeho sdružení, neobejdeme se bez našich sponzorů a 
jejich finanční a materiální pomoci.  

Také se neobejdeme bez dobrovolníků a lidí, kteří věnují svůj čas, lásku a kousek srdíčka této 
nezištné činnosti, a bez jejichž pomoci, píle, nápadů a nadšení by nebyly realizovány naše 
aktivity. Děkujeme zj. Ottovi Valovi, Pétě Punnerové, Mirečce Rýdlové, Evě Grulichové, 
Viktoru Janatovi, Vodníčkovi, Koucince, Ivče Hanušové, Davidu Hančilovi, Lamačkám, Kátě 
Novákové i všem dalším.  

Vážíme si i těch, kteří sympatizují se Společností pro podporu lidí s mentálním postižením 
v ČR, o.s., a v dobrém šíří její jméno. 
 
Všem těmto lidem moc a moc děkujeme nejen jménem naším, ale i jménem lidí s mentálním 
postižením, kterým společně pomáháme. 

 

 



 

Ze srdce vám přejeme pohodový a sluníčkový rok 2009, plný zdraví, 

radosti, štěstí, úspěchů a splněných přání.  

Těšíme se opět na dobrou spolupráci s vámi a brzké setkání na nějaké 

naší akci!  

Děkujeme! 

 

       Okresní výbor 

       SPMP Trutnov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


