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Vážení přátelé, příznivci, všichni naši milí kamarádi,
dostává se Vám do rukou výroční zpráva o naší činnosti za rok 2015.
Naše hlavní poslání zůstalo stejné jako v roce 2014 a tím byla podpora dětí a dospělých lidí
s Downovým syndromem a jiným mentálním postižením, kteří jsou zdravotně a sociálně
znevýhodněni, v aktivním zapojení do společnosti, v seberealizaci, vzdělávání, pracovním uplatnění,
naplnění smyslu života. Podporujeme jejich přiblížení se každodennímu životu lidí bez postižení,
napomáháme jim během jejich růstu i stárnutí naplnit jejich potřeby způsobem, který je běžný
pro nás ostatní, nabízíme společensky hodnotné a smysluplné aktivity.
Rok 2015 byl pro nás prvním celým rokem fungování a řekla bych, že byl velmi úspěšný. Zde jsou
akce, které se nám podařilo v roce 2015 realizovat:
Každý pátek jsme se setkávali od 10 hodin do cca 16 hodin na Maltézském náměstí v Domě u Bílého
pelikána. Cílem našich setkávání byla podpora v oblasti všeobecného rozvoje člověka - vzdělávání,
kreativní činnost, sociální rozhled, sport aj. Pro Vaši bližší představu – na našich setkáváních čteme,
počítáme, píšeme, rozvíjíme kreativitu při ručních pracích, děláme něco pro naše tělo - cvičíme nebo
jdeme plavat. Vše s radostí, v pohodové atmosféře a ve velmi příjemném prostředí.

Každých čtrnáct dní probíhala naše setkávání u vaření. Připravovali jsme různé recepty. Říkali si, co
vše je třeba pro ten který recept nakoupit, jaké pracovní pomůcky budeme potřebovat, popisovali
jsme si dopředu jednotlivé fáze přípravy, povídali si o používaných surovinách a nakonec uplatnili
teorii v praxi.



17. ledna 2015 jsme si udělali výlet autobusem za Prahu do svíčkárny a mýdlárny firmy
Rodas v Šestajovicích. Prohlédli se minifarmu a povídali si o zvířatech, která jsme viděli.
Prošli si "Perníkovou chaloupku", knoflíkárnu, zhlédli videoreportáž o výrobě svíček a
nakonec se již sami pustili do práce.



31. ledna 2015 jsme navštívili Muzeum Policie České republiky, kde byl pro návštěvníky
připraven program v rámci akce Ledová Praha. Prohlédli jsme si muzeum, nahlásili se na
četnické stanici, „svezli se“ na policejním motocyklu, nechali si odebrat otisky, obdivovali
jsme zásahové akce jednotky zvláštního nasazení a nakonec jsme se, plni skvělých zážitků
odebrali domů.



7. února 2015 jsme se byli poveselit na Karlínském masopustu. Dobývali jsme středověký
hrad, svezli se povozem, vyrobili si vlastní sladkost a na chvíli jsme se stali cirkusovými
umělci.



14. února 2015 jsme se byli podívat na Malostranské masopustní veselí. Sešli jsme se u
legendárního hostince U Vola na Hradčanech a s průvodem masek pokračovali Nerudovou
ulicí až na Kampu, kde byl připraven bohatý program.



21. února 2015 jsme "prověřovali" naše společenské chování na maškarním bále, který se
nesl v retro stylu, v hotelu Pyramida. Získali jsme cenu za zdařilý kostým a vyhráli několik
trofejí v tombole.



28. března 2015 jsme se, jako skvělý sportovní tým, účastnili Speciální olympiády
v přizpůsobených sportech v Chocni. Předvedli jsme své sportovní nadání v sedmi
disciplínách. Poté následoval oběd, diskotéka a vyhlášení výsledků. Obsadili jsme tři první
místa, čtyři druhá místa, jedno třetí místo, tři čtvrtá místa a jedno šesté a sedmé místo.



25. dubna až 9. května 2015 jsme pořádali integrační rehabilitační pobyt rodičů s dětmi v
termálním koupališti VADAŠ ve Štúrovu.



12. května 2015 nám při vaření v rámci našich pravidelných schůzek pomáhal pan Bohuš
Matuš. Spolu jsme připravili vynikající tvarohové knedlíčky s jahodovou omáčkou a
šlehačkou. Po večeři došlo i na trochu společného notování a závěr se neobešel bez
podpisové akce.



16. května 2015 jsme se účastnili „Bojovky v Hostivaři“, kterou pořádal Toulcův dvůr –
Rodinné centrum Mateřídouška. Bylo připraveno 10 zastavení s úkoly. Na závěr jsme si
prohlédli areál Toulcova dvora a poobědvali.



30. května 2015 jsme se jeli podívat na rekonstrukci Bitvy u Lipan.



19. června jsme vzpomínali na výstavě „Večerníček slaví 50 let“ na naše dětství.



20. – 21. června 2015 jsme trávili v Nižboru, kde byla plánována bitva o hraniční řeku.
Dopoledne jsme navštívili sklárnu Rückl. Poté jsme se již účastnili programu, který byl
připraven, a zhlédli jsme bitvu o hraniční řeku. K večeru jsme se vypravili na menší, asi
osmikilometrovou pěší túru. Večer jsme měli milou návštěvu, přišel si s námi popovídat pan
Tomáš Hanák. Pak již následoval večerní program. V neděli nás čekalo balení a odjezd domů.



17. – 19. července 2015 jsme strávili v Jižních Čechách. Navštívili jsme zámek Červená Lhota,
zhlédli pohádku Popelka, pokochali se šermířským vystoupením. Večer si poslechli vynikající
Spirituál Kvintet, opekli si buřty a spali ve stanech u rybníka plného kachen.



1. - 2. srpna 2015 jsme trávili ve Východních Čechách. Navštívili jsme v Orlických horách
festival Menteatrál, což je festival souborů pracujících s lidmi s mentálním postižením.
Odpoledne jsme navštívili ZOO ve Dvoře Králové nad Labem a v neděli si prohlédli běloveský
pevnostní skanzen Březinka.



17. září až 8. října 2015 jsme pořádali ozdravný integrační pobyt rodičů s dětmi v
chorvatském letovisku Stara Novalja na ostrově Pag.



Prosinec 2015 a adventní dobu jsme věnovali výrobě adventních věnců a přípravám na
vánoční svátky.



26. prosince 2015 jsme si v Radotíně poslechli Pražskou mobilní zvonkohru.

Za finanční podporu v roce 2015 děkujeme těmto dárcům:
P. Zvarovi, M. Markovi, M. Černé, M. Sojkovi, A. Průškovi, Y. Kozderové, manželům Ligockým,
P. Marešovi, E. Zdeňkové, P. Pěknicovi, manželům Veselých, firmě Filip s. r. o., E. Veselé, M.
Starému, A. Machačové, J. Zachariášové, J. Kavalcovi, D. Vaškovi, R. Hruškové, p. Malému,
R. Přibylové, D. Pichové, L. Kopeckému, M. Brandlové, manželům Pavlíčkovým, M. Trčové,
manželům Kozákovým, manželům Žákovým, H. Měšťánkové, A. Koukalové, J. Vildomcové,
D. Kubínové, I. Wolfové, H. Vadlejchové, J. Procházkové, manželům Echtnerovým,
L. Budilové, J. Trnkové, B. Jurankové, I. Pelikánové, A. Novákové, J. Mikešové,
E. Janáčkové, manželům Šindlerovým, O. Buráňové a T. Hanákovi.
Za materiální podporu v roce 2015 děkujeme:
manželům Ligockým, rodině R. Hruškové, rodině J. Fodorové, firmě Emco, paní J. Trnkové a všem
dalším drobným dárcům.
Dále děkujeme za propůjčení prostor pro naše pravidelné páteční aktivity paní Haně Juřinové na
adrese Maltézské nám. 9, Praha 1, za výrobu reklamních předmětů panu Martinu Dontovi a

Michalu Švábenickému z firmy PLACKA.EU. Dále panu Janu Brannému za fungování našich
webových stránek a všem dobrovolníkům, kteří nás doprovázejí na našich akcích.

Naše záměry pro rok 2016
Rok 2016 bychom chtěli věnovat především zajištění finančních prostředků, které by pokryly naši
činnost. Budeme pokračovat v přípravě projektu k založení sociálního podniku, jehož rozjezd by byl
financován z Evropského sociálního fondu. I nadále pro nás zůstává důležité získání vhodných
prostorů pro naši činnost (kroužky, dílny, vzdělávání).
Zaměříme se na rozvoj vzdělávání podle pana profesora Reuvena Feuersteina pomocí jeho metody
„Instrumentální obohacení“. Světově proslulý pedagog a psycholog sestavil ucelený systém
pracovních listů, které rozvinou řešitelovy poznávací funkce, jeho schopnost projít učením v
souvislostech a dají mu jistotu, že zvládne problémy, se kterými se setká. Metoda přináší umění
vytvořit si strategii řešení úkolu, upevňuje sebedůvěru, odstraňuje z práce impulzivitu a strach z
chyby, rozvíjí vyjadřování a respektování jiného názoru a pomáhá lépe se orientovat ve vlastním
životě. Učí přemýšlet, zklidnit se a zlepšuje kognitivní funkce.

Těšíme se, že si i Vy do Šuplete najdete cestu…

Šárka Zemková

V Úvalech dne 8. dubna 2016
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Šuplata mohou být malá, velká, úzká, široká, nová, stará… nebo se nám mohou
zdát všechna stejná. Co se ukrývá uvnitř, poznáme, až když je otevřeme a podíváme
se. Stejné je to i s dětmi a dospělými s mentálním postižením. Mohou být malí,
velcí, silní, tencí… Mohou se nám ale také zdát všichni stejní. Je potřeba otevřít
naše i jejich srdce a zjistit, co v sobě ukrývají, co nám mohou dát, a co můžeme my
přinést jim a do nich vložit...

