Výroční přehled výsledků za rok 2003
Vybavování objektu EVC po dokončení rekonstrukce
Pokračuje se ve vybavování interiéru Sněženky (skříně, poličky, věšáčky, záclony, ledničky,
vybavování kuchyně …) a v drobných úpravách objektu – např. stavba nového dřevěného balkonu
apod. ve spolupráci s Darre, Tropico, Seba T atd. též za přispění Českoněmeckého fondu
budoucnosti, nadace Euronisa, Preciosa, Eurotel a sponzorů Severočeské doly, SČE, Johnson &
Johnson ….
Podařilo se nám rovněž získat finance ze státních grantů Ministerstva sociálních věcí,
Ministerstva kultury, Ministerstva zahraničních věcí a od Krajského úřadu Liberec.

Výstavy - dětská kresba
- Rýdlova vila - Desná v Jizerských horách
- Dům Českoněmeckého porozumění - Jablonec nad Nisou
- Zámeček - Smržovka
- Krajský úřad - Liberec
- Galerie Sněženka – Smržovka.

Výtvarné kurzy / pobyty – výtvarná tvorba
Probíhají výtvarné pobyty pro děti spojené s poznáváním Smržovky a jejího okolí. Těchto
pobytů se v roce 2003 zúčastnilo přes 500 dětí z celé ČR (např. JÚ - Liberec, DPS Ondřejov, ÚSP
Vejprty, speciální škola DANETA – Hradec Králové, DDÚ – Liberec, ZŠ Lysá nad Labem,
Speciální škola z Jablonce nad Nisou, ZŠ Lanškroun), i zahraničí (SRN, Polsko).
Jako již v minulosti se pobytů účastnily děti postižené i zdravé, což je velmi důležité pro
integraci postižených do zdravé populace.
Od října opět pokračuje jednou týdně výtvarný kroužek pro děti ze Smržovky a okolí (po
týdnu se střídá vždy výtvarná a keramická tvorba).
Na všechny tyto aktivity navazovaly vstupy do médií.

Výtvarná soutěž „Můj domov – má modrá planeta Země“
V únoru jsme vyhlásili celostátní výtvarnou soutěž na téma „Můj domov – má modrá planeta
Země“ jíž se zúčastnilo cca. 1.000 dětí. Vybrané práce byly předány ředitelce Muzea dětského
umění v Berlíně, kde se stanou součástí putovní celosvětové výstavy, která bude mít vernisáž 29.
ledna 2004 v „Domähne Dahlem“ v Berlíně.

Odborná spolupráce při vedení dětí na pobytech
- Mgr. František Teichmann (Lanškroun – malíř / pedagog)
- Jaroslav Cheben (Hradec Králové – malíř / grafik)
- Líba Novotná (Velké Hamry - malování)
- Alena Horáková (Liberec – keramika)
- Jana a Alena Hajná (Liberec – malování na textil)
- Kateřina Michálková (Tanvald - keramika).
- Spolupracujeme též se studenty výtv. a pedagogických škol především z Liberce a Ústí n. Labem.

Další významné akce EVC
Ve spolupráci s Městským divadlem v Jablonci nad Nisou se uskutečnily 2 benefiční akce:
- Benefiční koncert Vysokoškolského pěveckého sboru z Pardubic (8. 5. 2003)
- Představení pražského divadla Lyra Pragensis „Proč neodcházíš Rodrigo“ s Petrem
Haničincem a Danielou Kolářovou v hlavních rolích (31. 5. 2003).

Sněženku navštívily též významné osobnosti politického i kulturního života
1. 2. 2003 – exkurse učitelů z Polska
6. 2. 2003 – náměstek ministryně školství – Ing. Karel Hrdý
7. 2. 2003 – ředitelka nadace OSF – paní Šťastná
10. 2. 2003 – bývalý náměstek ministra kultury, v současné době ředitel České
televize Ostrava – Ilja Racek
– 13. 06. 2003 – návštěva novináře z USA pana Alan I. Dubrowa, který píše o
projektech podporovaných firmou Johnson & Johnson
– 26. 6. 2003 – předání daru nadace Euronisa, setkání novinářů
– červenec 2003 – Kamil Kubík – malíř z New Yorku (USA)
– srpen 2003 – Lubo Králíček – malíř z USA.
–
–
–
–

Kalendář, pohlednice …
V roce 2003 jsme připravili kalendář s dětskou tvorbou - „Náš svět 2004“.
Kalendář je důležitý pro prezentaci schopností postižených dětí na veřejnosti a pro spolupráci
se sdělovacími prostředky. Zásadní význam má však pro motivaci dětí.
Vydali jsme také novou sérii pohlednic, čímž jsme navázali na předchozích 14 a opět i
několik novoročních přání s tématikou dětské tvorby.

Brožura o projektu
V roce 2003 jsme připravili a vytiskli inovovanou verzi brožury z roku 2000.
Brožura k projektu „Evropské výtvarné centrum pro postižené děti“ vystihuje význam a
východisko projektu, vysvětluje, co nového projekt vnáší do sféry postižených dětí a obsahuje i
výčet dosavadních výsledků. Obsahuje texty ve třech jazycích (česky, německy, anglicky). Brožura
obsahuje nejen texty, ale i fotografie z EVC.
Brožura je používána nejen jako běžný propagační materiál, ale i při jednáních o investicích
a zabezpečení provozu.

Prezentace projektu ve sdělovacích prostředcích
Probíhala spolupráce se sdělovacími prostředky za účelem seznámení veřejnosti s
problematikou postižených dětí.
Vysílání v rozhlase, televizi a články navazovaly na jednotlivé výstavy, výtvarné kurzy pro
postižené děti, na další doprovodné akce centra a podobně. Spolupráci s médii věnujeme důraz s
ohledem na jeden z cílů projektu - působení na veřejnost.

Pokračování příprav knihy o Jedličkově ústavu v Liberci
Práce byly zahájeny v roce 2000 a pokračovaly v roce 2001 i 2002 a to nahráváním a
následným přepisem rozhovorů se současnými i bývalými zaměstnanci JÚ, s osobami které ústav
poznaly v dětství jako svůj druhý domov, s dětmi, které zde pobývají v současnosti a také s rodiči
dětí.
V roce 2003 došlo k vytvoření definitivních textů, které v době prosinec 2003 a leden 2004
procházely jazykovými korekturami. Počítáme s tím, že se knihu podaří v roce 2004 vydat.
Kniha zobrazí vývoj ústavní péče v Liberci od roku 1903 až do současnosti. Objeví se zde i
současná problematika situace postižených a bohatý obrazový materiál historický i současný.
Příprava knihy s sebou nese hodně práce v archivu (překlady dokumentů), neboť ústav v
Liberci postavila a provozovala až do roku 1945 německá organizace.
Současně také probíhají práce získaných fotografických materiálech z ústavu - historických i
současných.

Výroční přehled výsledků za rok 2004
Vybavování objektu EVC
Pokračuje se stále ve vybavování interiéru Sněženky (věšáčky, záclony, vybavování kuchyně,
nové stoly, botníky, skříňky na zámek do ateliérů …) a v drobných úpravách a opravách objektu.
Spoluprácujeme např. s firmami Darre a Seba T, které nám za přijatelné ceny nabídly koupi
v letošním roce právě nových stolů, či dokoupení nových povlečení na postele apod.. I v letošním
roce též přispěly různé nadace a sponzoři. Jedná se např. o Českoněmecký fond budoucnosti, nadaci
Euronisa, nadaci Preciosa a Eurotel a Severočeské doly, SČE a některé další drobnější dárce,
kterým chceme všem tímto také velmi poděkovat za jejich pomoc.
Podařilo se nám rovněž získat finance ze státních grantů Ministerstva sociálních věcí,
Ministerstva školství, Ministerstva zahraničních věcí a od Krajského úřadu Liberec.

Výstavy - dětská kresba
- Berlín (SRN) – Muzeum dětského umění (únor – květen)
- Lauchhammer (SRN) – Euroschule Grundschule (červen)
- Grosshännersdorf (SRN) – Kulturcafee (srpen)
- „Zámeček“ – Smržovka (září)
- Galerie Sněženka – Smržovka. (prosinec)

Výtvarné kurzy / pobyty – výtvarná tvorba
Probíhají výtvarné pobyty pro děti spojené s poznáváním Smržovky a jejího okolí. Těchto
pobytů se v roce 2004 zúčastnilo přes 500 dětí z celé ČR (např. JÚ - Liberec, DPS Ondřejov, ÚSP
Vejprty, Speciální školy Rakovník, ÚSP Ratměřice, vozíčkáři ze ZŠ Chomutov, Speciální škola
Ostrava, Sdružení pro mentálně postižené Sagapo, ÚSP Skřivany, Denní stacionář Pardubice, ÚSP
Stará Oleška, Integrační centrum Praha Krč, ÚSP Milovice, ÚSP Lindava, DDÚ – Liberec a
Dobřichovice, DD Litoměřice, DD Ledce a Slaný, ZŠ Lysá nad Labem, ZŠ Lanškroun), i zahraničí
(SRN, Polsko).
Jako již v minulosti se pobytů účastnily děti postižené a dle možností i zdravé, což je velmi
důležité pro integraci postižených do zdravé populace.
V roce 2004 probíhal též jednou týdně výtvarný kroužek pro děti ze Smržovky a okolí (po
týdnu se střídala vždy výtvarná a keramická tvorba).
Na všechny tyto aktivity navazovaly vstupy do médií.

Výtvarná soutěž „Řecko – kolébka olympijských her“
V únoru jsme vyhlásili celostátní výtvarnou soutěž pro děti zdravé i postižené na téma „Řecko
– kolébka olympijských her“ jíž se zúčastnilo cca. 500 dětí. Děti tvořily na téma olympijských her,
řecké mytologie, přírody a zajímavostí, ale též ztvárňovaly svůj vlastní vztah ke sportu. Objevily se
nám tudíž i velmi pěkné obrázky, kde např. jela celá rodina na kole na výlet či rodiče učily své
dítko bruslit apod.
Vybraným výhercům byl zaslán kalendář a dětskou tvorbou pro rok 2005 a byly pozvány na
výtvarný pobyt v našem centru, kde budou moci tvořit pod vedením výtvarníků a vyzkoušet si nové
techniky jako např. točení na kruhu nebo malování akrylovými barvami na plátno.

Odborná spolupráce při vedení dětí na pobytech
- Mgr. František Teichmann (Lanškroun – malíř / pedagog)
- Daniela Linhartová (Praha – tkaní, plstění)
- Jarmila Bachtíková (Desná v Jiz.horách – keramika)
- Jaroslav Cheben (Hradec Králové – malíř / grafik)
- Líba Novotná (Velké Hamry - malování)

- Alena Horáková (Liberec – keramika)
- Jana a Alena Hajná (Liberec – malování na textil)

Sněženku navštívily též zajímavé osobnosti:
-

-

paní Sarah Brock z ambasády USA
18. 6. 2004 nás také navštívil honorární konzul ČR v Klagenfurtu (Rakousko) – JUDr. Gert
Seeber s manželkou Ingrid. Doprovázani byli vedoucím konzulárního úseku velvyslanectví ČR
ve Vídni – pane JUDr. Romanem Prosou (liberecký rodák) a zaměstnancem MZV ČR Mgr.
Danielem Žárou. Návštěva Dr. Seebera v EVC Sněženka měla zdvořilostí
společenskopoznávací charakter a navázala na návštěvu radnice v Jablonci nad Nisou
Bernd Oppenheim – kontakt na zdravotní pojišťovny v SRN
Navázali jsme spolupráci s drážďanským spolkem Omse, který funguje již 15 let a mimo
spoustu různých aktivit se zabývá různými kulturními akcemi pro děti (ekologická farma,
keramika, prázdninové tábory dětí, volnočasové aktivity, založili a vedou dvě MŠ…)

Kalendář, pohlednice …
V roce 2004 jsme připravili a vydali opět kalendář s dětskou tvorbou - „Náš svět 2005“.
Kalendář je důležitý pro prezentaci schopností postižených dětí na veřejnosti a pro spolupráci
se sdělovacími prostředky. Zásadní význam má však pro motivaci dětí.
Vydali jsme také nové pohlednice s dětskou tvorbou, čímž jsme navázali na předchozích 16 a
opět několik novoročních přání s tématikou dětské tvorby.

Prezentace projektu ve sdělovacích prostředcích
Probíhala spolupráce se sdělovacími prostředky za účelem seznámení veřejnosti s
problematikou postižených dětí.
Vysílání v rozhlase, televizi a články navazovaly na jednotlivé výstavy, výtvarné kurzy pro
postižené děti, na další doprovodné akce centra a podobně. Spolupráci s médii věnujeme důraz s
ohledem na jeden z cílů projektu - působení na veřejnost.

Dokončení knihy „Hledání – 100 let Jedličkova ústavu v Liberci“
Práce byly zahájeny v roce 2000 a pokračovaly v roce 2001 i 2002 a to nahráváním a
následným přepisem rozhovorů se současnými i bývalými zaměstnanci JÚ, s osobami které ústav
poznaly v dětství jako svůj druhý domov, s dětmi, které zde pobývají v současnosti a také s rodiči
dětí. V roce 2003 došlo k vytvoření definitivních textů, které v době prosinec 2003 a leden 2004
procházely jazykovými korekturami. Během roku 2004 proběhly grafické úpravy a příprava pro
tisk. Kniha byla v prosinci 2004 vytištěna a během ledna 2005 svázána. Po křtu knihy v únoru a
březnu 2005 plánujeme její distribuci mezi ústavy, stacionáře apod.
Kniha zobrazuje vývoj ústavní péče v Liberci od roku 1903 až do současnosti. Objevuje se
zde i současná problematika postižených a bohatý obrazový materiál historický i současný.
Příprava knihy s sebou nesla též hodně práce v archivu (překlady dokumentů), neboť ústav v
Liberci postavila a provozovala až do roku 1945 německá organizace.

Zprovoznění webových stránek a diskuzního fóra
Za podpory ambasády USA v Praze se nám podařilo zprovoznit během února 2004 naše
webové stránky www.smrzovka.cz/snezenka, kde se nacházejí informace o našem projektu výtvarného
centra pro postižené děti, fotografie z různých akcí, aktuality apod. Jednou z nejdůležitějších akcí
tohoto počinu však bylo zprovoznění diskuzního fóra, které je zaměřené na problematiku
postižených dětí. Jedenkrát za dva měsíce zde vypisujeme téma, které se jich týká. Bude se jednat
například o význam jejich osobní iniciativy, možnost zapojení do společnosti, život v ústavech,
klady a zápory ústavů, obtížnost získávání finačních prostředků pro různé projekty v oblasti
postižených, obtížnost získání zaměstnání a podobně. Diskusní fórum je určeno všem, tedy nejen

postiženým a objevují se zde názory rodičů postižených dětí, zdravých dětí, pedagogů a třeba i
úředníků, jejichž práce se k tématu váže.

Vydání brožury Diskuzní fórum
V říjnu 2004 jsme z příspěvků do diskuzního fóra vydali za podpory ambasády USA brožuru
„Diskuzní fórum“. Brožura obsahuje několik vybraných příspěvků ke každému z vyhlášených
témat, které jsou zároveň přeloženy do anglického jazyka. Text je proložen fotografiemi z akcí ve
výtvarném centrum pro postižené děti. Brožura je určena pro rozdávání mezi vychovateli a učiteli
z ústavů a speciálních škol, mezi děti, novináře apod.

Výroční přehled výsledků za rok 2005
Vybavování objektu EVC
Pokračujeme i nadále v drobném vybavování objektu Sněženky (vybavování kuchyně, údržbářské
dílny, nové věci do výtvarných dílen, lampičky ke každé posteli, výzdoba interiéru – rozvěšení
obrázků…) a v drobných úpravách a opravách objektu. I v letošním roce se nám podařilo získat
příspěvky od některých nadace a sponzorů. Jedná se např. o nadaci Euronisa, nadaci Eurotel a
Duhovou energii a Severočeské doly a.s.. Dále chceme zmínit i několik drobných dárců a našich
spoluobčanů, kteří též přispěli a dětem na pobyt přinesli něco drobného na přilepšení. Podařilo se
nám rovněž získat finance ze státních grantů Ministerstva kultury a z Grantového fondu Krajského
úřadu Liberec.

Výstavy - dětská kresba
-

-

Den otevřených dveří na Sněžence – v rámci akce proběhlo otevření výstavy dětských prací,
prezentace knihy „Hledání – 100 let Jedličkova ústavu v Liberci“, příchozí si mohli vyzkoušet
práci s keramickou hmotou a plstění a prohlédnout si objekt.
Výstava Náš svět (listopad - prosinec 2005) v Městském divadle v Jablonci nad Nisou v rámci
akce „Společně nejen na jevišti“

Zahájení prací na přípravě výstavy o historii Jedličkova ústavu Liberec
Výstava vyjde z knihy „Hledání“, kterou jsme zpracovávali v letech 2000 až 2004 (viz Přehled
dosažených výsledků za rok 2004). Výstava zobrazí obrazem i textem vznik a vývoj ústavu, jehož
kořeny sahají až do Rakouska Uherska a jenž byl založen a do roku 1945 spravován Němci.

Výtvarné kurzy / pobyty – výtvarná tvorba
Probíhají výtvarné pobyty pro děti spojené s poznáváním Smržovky a jejího okolí. Těchto
pobytů se v roce 2005 zúčastnilo přes 500 dětí z celé ČR viz. Supervizní zpráva (např. Jedličkův
ústav–Liberec, Spec.škola pro TP děti-Liberec, DPS Ondřejov, ÚSP Vejprty, Speciální škola
Beroun, Speciální škola Kladno, ÚSP Ratměřice, ÚSP Ráby, ÚSP Raspenava, Diakonie BetlémBrno a Diakonie Světlo-Vrchlabí, ÚSP Jitřenka-Plzeň, Sdružení Cesta-Náchod, vozíčkáři ze ZŠ
Chomutov, ÚSP Skřivany, DDÚ – Liberec, DD Ledce, DD Milovice, DD Litoměřice, ZŠ Lysá nad
Labem a Liberec-Ruprechtice).
Na konci ledna 2005 proběhl také pobyt dětí - výherců z předchozí výtvarné soutěže „Řecko
– kolébka olympijských her“
Jako již v minulosti se pobytů účastnily děti postižené a dle možností i zdravé, což je velmi
důležité pro integraci postižených do zdravé populace.
Na všechny tyto aktivity navazovaly vstupy do médií.

PRÁCE S KLIENTY PŘI POBYTECH:
-A
Výtvarná činnosti – práce s keramickou hlínou, práce na hrnčířském kruhu, tkaní, plstění,
kreslení / malování
-B
Ukázky předení a tkaní spojené s vyprávěním o materiálech pro předení a tkaní
-C
Přednáška spojená s promítáním diapozitivů a besedou – téma cestování (Nepál –
horolezectví, Peru)
-D
Průběžně – diskuse na různá témata, která vyplynula z přednášky event. z výtvarné činnosti
-E
Motivační výlety – závislé na fyzickém stavu klientů
-F
Diskuse s vychovateli k tématu postižených a o knize „Hledání – 100 let Jedličkova ústavu
v Liberci“

Výtvarná soutěž „Stolečku prostři se“
V lednu 2005 jsme vyhlásili celostátní výtvarnou soutěž pro děti zdravé i postižené na téma
„Stolečku prostři se“ jíž se zúčastnilo cca. 300 dětí. Téma zavádělo na první pohled k pohádce, větší
děti však tvořily i oblíbené recepty a jídla např. formou koláží apod. Děti si na prostřeném stolečku
přály i lepší vztahy v rodině, pochopení kamarádů, úspěch ve sportu či zájmové činnosti, pochopení
svých pocitů a názorů ze strany rodičů, školy či společnosti…
Výhercům jsme zaslali pohlednice s dětskou tvorbou a vodovky či tempery. Vybrané talenty
jsme pozvali na výtvarný pobyt v našem centru, kde budou moci tvořit pod vedením výtvarníků a
vyzkoušet si nové techniky jako např. točení na kruhu, malování akrylovými barvami na plátno či
plstění. Pobyt se uskuteční na přelomu ledna a února 2006.
15 vybraných obrázků jsme zaslali do Muzea dětského umění v Berlíně, kde se obrázky
zúčastní od února do června 2006 „5. mezinárodní výstavy dětského umění“.

Odborná spolupráce při vedení dětí na pobytech
- Daniela Linhartová (Praha–tkaní, plstění) a Jaroslava Bachtíková (Desná v Jiz.hor.- keramika)
- Líba Novotná (Velké Hamry - malování) a Alena Horáková (Liberec – keramika)
Další: Jana a Alena Hajná (Liberec – malování na textil), Mgr. František Teichmann (Lanškroun –
malíř / pedagog), Jaroslav Cheben (Hradec Králové – malíř / grafik)

Sněženku navštívily zajímavé osobnosti; my jsme byli pozváni
na zajímavá místa:
- 21. 2. – navštívil Sněženku předseda Senátu ČR – Přemysl Sobotka
- 1. 3. – navštívili jsme hejtmana Libereckého kraje – Petra Skokana
- 18. 4. a prosinec– navštívili jsme členku rady kraje, pověřenou vedením resortu soc. věcí,
bezpečnosti a problematiky menšin Mudr. Hanu Králíčkovou
- 29. 7. – zúčastnili jsme se prac. obědu s velvyslancem USA v ČR a jeho kulturní atašé
- 22. 11. – proběhl na Sněžence večer s písničkami a vyprávěním Jana Kryla (bratr Karla
Kryla) pro známé i veřejnost
- 17. 2. – uspořádala Soukromá hudební škola paní Nitschové, která působí na Smržovce,
benefiční koncert pro Sněženku, který proběhl na „Zámečku“ v rámci akcí podpory NNO

Kalendář, pohlednice …
V roce 2005 jsme jako každoročně vydali kalendář, tentokrát s názvem „Zrcadlení – 2006“,
na téma fotografií dětských tváří, tváří zrcadlících své naděje, touhy, smutky, radost, myšlenky…
Kalendář je důležitým prostředkem pro prezentaci naší činnosti, pro spolupráci se sdělovacími
prostředky a pro spolupráci se sponzory.
Za dobu trvání našeho sdružení jsme průběžně vydali sérii celkem 17 pohlednic s dětskou
tvorbou a jednu pohlednici propagační s ukázkou naší budovy a činnosti s dětmi. I v letošním roce
jsme opět vydali několik novoročních přání s tématikou dětské tvorby.

Prezentace projektu ve sdělovacích prostředcích
Probíhala spolupráce s médii za účelem seznámení veřejnosti s problematikou postiž.dětí.
Vysílání v rozhlase, televizi a články navazovaly na jednotlivé akce centra apod. Spolupráci s
médii věnujeme důraz s ohledem na jeden z cílů projektu - působení na veřejnost.

Vydání a prezentace knihy „Hledání – 100 let Jedličkova ústavu v Liberci“
Práce na textech probíhaly v letech 2000 až 2004 (nahrávání a přepisy rozhovorů se
současnými i bývalými zaměstnanci JÚ, s dětmi, které zde pobývaly či pobývají v současnosti,
s rodiči dětí). Příprava knihy byla spojena též s prací v archivu (ústav založili a provozovali až do
roku 1945 Němci). Kniha zobrazuje vývoj ústavní péče v Liberci od roku 1903 až do současnosti,
současnou problematiku postižených a bohatý obrazový materiál historický i současný.
Během r.2004 proběhly grafické úpravy, příprava tisku a kniha vyšla na přelomu r.2004/2005.
Křty knihy proběhly 3.3. 2005 v pražském Národním památníku písemnictví a 7.3.v liberecké
Krajské vědecké knihovně. Při těchto akcích předčítal z knihy národní umělec Petr Haničinec a
příjemnou atmosféru doprovodily písničky Jana Kryla. Program moderovala v prvním případě
Dagmar Misařová z českého rozhlasu, v případě druhém Marcela Augustová z ČT. Další křest
knihy spolu s její prezentací proběhl ve Slavičíně 11. 4. za spolupráce s Nadací Jana Pivečky.
Protože se nám na knihu podařilo získat finance od sponzorů a z grantů, je kniha určena
zdarma pro ústavy sociální péče, stacionáře, do různých organizací a sdružení pracujících
s postiženými dětmi, do dětských a diagnostických ústavů apod.
Abychom dostáli těchto závazků, rozeslali jsme nabídky knihy na různé ústavy, domovy
apod. Dále pak proběhlo několik prezentací knihy např. 7. 4. v libereckém Jedličkově ústavu; 18. 4.
na Šámalově chalupě u Jablonce nad Nisou, kde probíhal seminář vedoucích pracovníků dětských a
diagnostických ústavu v ČR; 25. 4. na semináři v Berouně, který byl určen pro zaměstnance
Speciálních škol a zařízení pro postižené děti. Dále pak 28. 4. v pražském Jedličkově ústavu a také
22. 5. v Ostravě na veřejné akci, kde prezentovala místní sdružení svou činnost. V září proběhla
ještě prezentace knihy v Karlových Varech - Stanovicích v Hypocentru a na festivalu postižených „Souznění“.
Vzhledem k tomu, že liberecký ústav má své počátky spojeny s českými němci, a vzhledem
k pozitivnímu působení němců v ústavu až do roku 1945, vznikl projekt na vydání části knihy
v němčině a na následnou prezentaci v Německu. (V knize je německému údobí ústavu věnována
třetina textu.)
V souvislosti s tímto projekty jsme provedli následující kroky:
- vytvoření informace o knize v němčině
- 18. 5. - jednání o možnostech vydání knihy, spolupráce či pomoci při hledání partnerů na
Německé straně v Nadaci Brücke – Most v Drážďanech a v Českém kulturním centrum také
v Drážďanech.
- červen 2005 – rozeslání oficiálních dopisů informujících o knize s prosbou o případnou
spolupráci při hledání partnerů v Německu a Rakousku. Dopisy včetně knihy jsme zaslali
solkovému prezidentu SRN Köhlerovi, Ministerskému prezidentu Saska Milbrátovi, na
Rakouské a Německé velvyslanectví v Praze a na několik dalších subjektů činných v oblasti
česko-německé problematiky či knihovnictví,
- léto 2005 – obdrželi jsme dopisy od prezidenta SRN a od Köhlera a od prezidentu Saska
Milbráta, proběhlo pozitivní jednání na Rakouském velvyslanectví v Praze a navštívili jsme
čestného předsedu „Kruhu přátel česko-německého porozumění“ pana Waltra Kotrbu
v Norinberku, který se o knihu velmi zajímal a poskytl nám další kontakty.

Další provozování a údržba webových stránek a diskuzního fóra v roce 2005
V r.2004 jsme za podpory ambasády USA v Praze zprovoznili naše webové stránky
www.smrzovka.cz/snezenka. Nacházejí se zde informace o našem sdružení, projektu, fotografie z akcí,
aktuality apod. Důležitou akcí tohoto počinu bylo zprovoznění a pokračování diskuzního fóra, které

je zaměřené na problematiku postižených dětí. Jedenkrát za dva měsíce vypisujeme téma týkající se
např. významu osobní iniciativy, možnosti zapojení do společnosti, života v ústavech, kladů a
záporů ústavů, obtížnosti získání zaměstnání apod. Diskusní fórum je určeno nejen postiženým,
objevují se zde názory rodičů postižených i zdravých dětí, pedagogů, úředníků, jejichž práce se k
tématu váže.

„Proč neodcházíš Rodrigo“
Divadelní hra – dramatizace knihy „Huascarán, život v údolí krásy a hrozby“ se od roku 2002
uváděla pravidelně jednou za 2 měsíce v pražském divadle Lyra Pragensis. Hlavní role ztvárnili
Petr Haničinec, Daniela Kolářová a Rostislav Trtík.

Sponzoři a nadace, kteří nám pomohli s financováním v roce 2005
Nadace: Eurotel, Euronisa, Duhová energie
Státní zdroje: Liberecký kraj, Ministerstvo kultury
Sponzoři: Advokátní kancelář Rychetský a Hlaváček, Johnson a Johnson, Severočeské doly, a.s. a
další drobní dárci…

