Výroční přehled výsledků za rok 2006
Výtvarné pobyty pro postižené děti v našem Výtvarném centru Sněženka
-

V roce 2006 se uskutečnilo:
35 pobytů 2 – 15 denních, kterých se zúčastnilo celkem 456 klientů

-

Těchto pobytů se v roce 2006 zúčastnili např.:
Jedličkův ústav–Liberec
Spec.škola pro TP děti-Liberec
DPS Ondřejov
ÚSP Vejprty
Speciální škola Beroun
Speciální škola Kladno
ÚSP Ratměřice
Diakonie Betlém-Brno
Sdružení Parent Project -Vrchlabí
Sdružení Cesta-Náchod
vozíčkáři ze ZŠ Chomutov
Daneta – Pardubice
Církevní základní škola J.A.Komenského v Liberci … a další

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 některé 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 „Fotbal“ (otevřená akce)
V lednu 2006 jsme vyhlásili celostátní výtvarnou soutěž pro děti zdravé i postižené na téma
„Fotbal“ jíž se zúčastnilo cca. 250 dětí a dorazilo kolem 300 obrázků, i kolektivních prací. Téma
nemuselo vést jen k “míči”, šlo jej chápat ve více rovinách:
RADOSTI – když se něco povede…
SMUTKU – když se nedaří, když do toho dáte úplně všechno…
BOLESTI – bolí trénink, bolí zranění a bolí i prohra, nebo nezájem diváků…
ŠTĚSTÍ – bez kterého se neurodí žádný úspěšný zápas…
POKOŘE – před soupeřem, před diváky i před vším, co dělá tuhle hru krásnou…
ČESTNOSTI – bez které se neobejde ani náš běžný život…
KAMARÁCTVÍ – bez kterého by bylo více smutku a méně radosti…
PÍLI, VYTRVALOSTI A ODVAZE, které patří ke každému sportu atd…
Zkrátka výtvarné práce, ve kterých nešlo jen o „hru s kulatým nesmyslem“.
Výhercům jsme zaslali vodovky, tempery, někteří získali též knihy „Hledání – 100 let
Jedličkova ústavu“ kterou jsme vydali na přelomu roku 2004/2005. 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 2007.
15 vybraných obrázků jsme zaslali též do Muzea dětského umění v Berlíně, kde se obrázky
zúčastní „Mezinárodní výstavy dětského umění“.

Vybavování objektu EVC
Pokračujeme i nadále v drobném vybavování objektu Sněženky 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, nadaci Preciosa a ČEZ a Severočeské
doly a.s.. Podařilo se nám rovněž získat finance ze státních grantů Ministerstva kultury,
Ministerstva zahraničních věcí, z Grantového fondu Krajského úřadu Liberec, od nadace firmy
Johsnon & Johnson.
Pořídili jsme např.: dovybavení kuchyně, skládací žebřík, povlečení, nové hrníčky, povlečení,
manipulační vozík, drobné vybavení objektu, police do kuchyně, doplňky do koupelen (věšáky,
držáky mýdla, mýdlovače).

Výstavy
Uspořádali jsme dvě výstavy dětské tvorby. Vznikly z obrázků, které v Centru namalovaly
děti z Jedličkova ústavu Liberec. Výstavy proběhly ve Výtvarném centru Sněženka od 3.3.2006 a
v Jedličkově ústavu od 9.3.2006.

Příprava výstavy o historii Jedličkova ústavu Liberec
Výstava mapuje historii Jedličkova ústavu v Liberci – Reichenbergu, který založili na začátku
20. století Němci a až do roku 1945 byl čistě německý. Výstava vznikla podle knihy „Hledání – 100
let Jedličkova ústavu v Liberci“, kterou jsme zpracovávali v letech 1999 až 2004. Výstava ukazuje
Českou republiku jako stát, který dbá na hodnoty, které zůstaly v ČR po odchodů Němců a dále je
rozvíjí.
Výstava zahrnuje fotografie z údobí Rakouska – Uherska a První republiky, kdy byl ústav čistě
německý. Nechybí ani fotografie z údobí českého (po roce 1945). Výstavu doplňují rozsáhlé texty
týkající se mimo jiné vzniku ústavu, ohrožení jeho existence v roce 1918, obtížné existence ústavu
za Hospodářské krize v 30tých letech. Dost prostoru věnujeme i nelehkému působení ústavu po
roce 1948, nechybí ani zhodnocení významu ústavu pro česko-německé vztahy.

Návštěva v SRN – München … setkání s MUDr. Gerhardem Wagnerem
12. června 2006 jsme se setkali v německém Mnichově v Sudetoněmeckém domě s MUDr.
Wagnerem, který je synem posledního německého ředitele Jedličkova ústavu. Ten byl v roce 1945
spolu s německými pacienty ústavu a svou rodinou odsunut a usídlili se cca. 100 km od Mnichova.
Zde po smrti svého otce, bývalého libereckého ředitele, MUDr. Wagner pokračoval též jako ortoped
v péči o bývalé pacienty předválečného a válečného libereckého „Kruppelheimu“, který se po roce
1945 přejmenoval na Jedličkův ústav. Také jsme zjistili, že dokonce někteří z těchto pacientů jsou
ještě naživu a v přímém lékařském kontaktu s MUDr. Wagnerem. Ten se tohoto času přepisuje
otcovy paměti ze „schwabachu“ do současné němčiny a některé zajímavé informace shromažďuje
pro nás bokem. V roce 2007 plánujeme další setkání a povídání s ním.

Odborná spolupráce při vedení dětí na pobytech
- Daniela Linhartová (Praha–tkaní, plstění); Jaroslava Bachtíková (Desná v Jiz.hor.-keramika)
- Líba Novotná (Velké Hamry - malování) a Alena Horáková (Liberec – keramika)
- Alena Šejblová (Tanvald) - 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:
35.
36.
37.

Jaro a prosinec 2006 – setkání s Předsedou senátu panem Přemyslem Sobotkou
2x setkání s radní libereckého kraje pro sociální věci – paní MUDr. Hanou Králíčková
1x setkání s poslance za Liberecko – Ing. Liborem Ježkem

Kalendář, pohlednice …
V roce 2006 jsme jako každoročně vydali kalendář, tentokrát s názvem „Kouzlení barvami –
2007“ jehož námětem jsou detaily pláten (abstrakce), které namalovaly děti z Jedličkova ústavu
v Liberci při letním pobytu.
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 20 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.
Předseda Senátu pan Sobotka využil pro svoje PF též obrázek, který vznikla v našem
Výtvarném centru.

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.
- 24. 2. 2006 – Deník Jablonecka – „Postižení si ve Sněžence zazpívali s Janem Krylem“
- 2. 3. 2006 – Deník Jablonecka – „Děti malovaly na plátno svůj vysněný domov“
- 7. 3. 2006 – Deník Jablonecka – výstava obrázků ozdobí také ústav
- 10. 3. 2006 – Liberecký deník – „děti vytvořily díla pro nový domov“
- červen 2006 – Moje 1. Noviny – noviny pro všechny děti – Výtvarná soutěž „Fotbal“
- Kutnohorské listy – 5/2006 – info o Sněžence a novém projektu na kterém spolupracujeme
- Náchodský zpravodaj – 05/2006 – info o Sněžence a novém projektu na kterém spolupracujeme
- Listy města Lysé nad Labem a okolí – 5/2006 – info o Sněžence a novém projektu na kterém
spolupracujeme
- Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí - 06/2006 – info o Sněžence a novém projektu na kterém
spolupracujeme
- Hlinecké noviny – 06/2006 – info o Sněžence a novém projektu na kterém spolupracujeme
- Čáslavské noviny 6 – info o Sněžence a novém projektu na kterém spolupracujeme
- Svět s parapletem – 09/2006 – info o Sněžence a novém projektu na kterém spolupracujeme
- Pozitivní noviny (internetové noviny) – redaktor Jiří Vlastník – celkové informace z činnosti
našeho obč. sdružení Unikátní Projekty
- Vysílání v rozhlase: 13.6. – ČRO Vltava – redaktor Pilát, 16.6. – ČRO Praha – redaktorka
Dufková a 19.6. – ČRO – Ostrava – pořad Apetýt – redaktorka Misařová

Návštěva na ambasádě u nového velvyslance Peru v ČR
7. února 2006 nás přijal na peruánské ambasádě nový velvyslanec, kterého jsme seznámili
s naším projektem „Huascarán“ a s jeho výsledky což byly dvě knihy „Huascarán, cesta končí, cesta
začíná“ a „Huascarán, život v údolí krásy a hrozby“, kalendář a také vznik divadelní hry (viz níže).

„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.
V roce 2006 na jaře se jednoho z představení zúčastnil též ataše ambasády Peru v Praze.

Spolupráce na evropském projektu Equal
Jedná se o projekt zvyšování adaptability občanů se zdravotním postižením (ADIP). Na
projektu spolupracuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a je financován Evropskou unií.

Další provozování a údržba webových stránek a diskuzního fóra
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. Témata se týkají 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.

Silvestrovská akce pro děti z Jedličkova ústavu v Liberci
Každoročně od roku 2002 v našem zařízení tráví dobu po vánočních svátcích do Nového roku
děti z Jedličkova ústavu a každoročně pro ně chystáme silvestrovské veselí – tedy tancování,
masky, soutěže a hry, přípitek….. Samozřejmě že dobu do Silvestra děti mohou trávit v dílnách
malováním, prací s keramickou hlínou apod.

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.

Sponzoři a nadace, kteří nám pomohli s financováním v roce 2006
Nadace: Eurotel, Euronisa, ČEZ, Preciosa
Státní zdroje: Liberecký kraj, Ministerstvo kultury, Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Sponzoři: Advokátní kancelář Rychetský a Hlaváček, Johnson & Johnson, Severočeské doly,
Severočeská energetika a.s. a další…

Výroční přehled výsledků za rok 2007
Výtvarné pobyty pro postižené děti v našem Výtvarném centru Sněženka
-

V roce 2007 se uskutečnilo:
24 pobytů 4 – 8mi denních, kterých se zúčastnilo celkem 439 klientů s doprovody
Těchto pobytů se v roce 2007 zúčastnili např.:
Jedličkův ústav–Liberec
Spec.škola pro TP děti-Liberec
Speciální škola Beroun
Speciální škola Kladno
ÚSP Ratměřice
ÚSP Česká Lípa
ÚSP Jitřenka Plzeň
Sagapo - Bruntál
Dětské centrum Semily
Dětský domov Milovice
vozíčkáři ze ZŠ Chomutov
Církevní základní škola J.A.Komenského v Liberci … a další

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 některé 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“

Spolupráce na evropském projektu EQUAL - Adip
Jedná se o projekt zvyšování adaptability občanů se zdravotním postižením (ADIP). Na
projektu spolupracuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a je financován Evropskou unií.
V rámci tohoto evropského projektu u nás na Sněžence proběhlo dalších celkem 9
pobytových akcí – kurzů pro zdravotně postižené osoby. Jednalo se o 7 týdenních pobytů, jeden
pobyt délky 10 dnů a jedna krátká dvoudenní konzultace přípravy projektů jednotlivých účastníků
kurzů. Kurzů se zúčastnila mládež z Jedličkova ústavu v Liberci a dospělé zdravotně postižené
osoby z Libereckého kraje.

Výtvarná soutěž „Život je místem pro naplnění lidských snů“
(otevřená akce)
V dubnu 2007 jsme vyhlásili výtvarnou soutěž pro děti ze ZŠ, ZUŠ, DD, ÚSP.
Lidské sny mohou být různé. Skromné i velkolepé, fantastické nebo obyčejné, dostupné i
nedostupné. Někdo si přeje být hercem či známým sportovcem, jiný by chtěl být bohatý,
mocný nebo třeba neviditelný. Někdo by rád zůstal navždy dítětem nebo by chtěl být
čarodějem, který dokáže měnit svět k lepšímu. Někdo má sen, že ze světa zmizí všechny války
a katastrofy, někdo chce být prostě “jen” šťastný. Lidské sny, zejména ty “klučičí a holčičí”,

mohou mít nejrůznější barvy, chutě a vůně, mohou být plastické i úplně jednoduché. Každý si
něco v hloubi srdce přeje, stačí to jen objevit.
Děti tedy mohly malovat kupříkladu to, čím by chtěly jednou být, jak by si přály, aby
vypadal svět, příroda, lidé, vesmír atd. Mohli mít jak konkrétní představu, tak i abstraktní sen.
Fantazii se zkrátka meze nekladly.
Obrázky mohly být tvořeny různými výtvarnými technikami (kreslení, malování, grafika,
kombinování technik, malování na textil, koláže….) ve formátu A4 až A2. Mohou vznikat i
kolektivní práce.
Výherci byli odměněni výtvarnými potřebami a námi vydanou knihou „Hledání – 100 let
Jedličkova ústavu v Liberci“.

Vybavování a opravy v objektu EVC
Nadále pokračujeme v drobném vybavování objektu Sněženky a vzhledem k provozu objektu
je potřeba průběžně dělat drobné úpravy a opravy objektu. I v letošním roce se nám podařilo získat
příspěvky od některých nadací a sponzorů. Jedná se např. o nadaci Euronisa, nadaci Preciosa,
nadaci ČEZ a nadaci firmy Johnson & Johnson a z firem například o Severočeské doly a.s..
Podařilo se nám rovněž získat finance z Ministerstva zahraničních věcí na pokračování projektu
knihy „Hledání“ a z Krajského úřadu Libereckého kraje.
Pořídili jsme např.: dávkovače na papírové ubrousky, některé drobnosti do kuchyně,
instalovaly se nové skříňky s policemi v dílnách, ozdobné sítě na vystavování výtvarných prací
v dílně, v chodbě u vchodu a v jídelně.

Výstavy
Uspořádali jsme tyto výstavy:
Výstava pláten s dětskou malbou – Městské divadlo Jablonec nad Nisou – v rámci akce
„Společně na jevišti“ – 1. 11. 2008
Výstava fotografií o historii Jedličkova ústavu v Liberci – Smržovka – 25. 11. 2008 a
v Jedličkově ústavu v Liberci na začátku prosince 2008.

Výstava o historii Jedličkova ústavu Liberec
Výstava mapuje historii Jedličkova ústavu v Liberci – Reichenbergu, který založili na začátku
20. století Němci a až do roku 1945 byl čistě německý. Výstava vznikla podle knihy „Hledání – 100
let Jedličkova ústavu v Liberci“, kterou jsme zpracovávali v letech 1999 až 2004. Výstava ukazuje
Českou republiku jako stát, který dbá na hodnoty, které zůstaly v ČR po odchodů Němců a dále je
rozvíjí.
Výstava zahrnuje fotografie z údobí Rakouska – Uherska a První republiky, kdy byl ústav
čistě německý. Nechybí ani fotografie z údobí českého (po roce 1945). Výstavu doplňují rozsáhlé
texty týkající se mimo jiné vzniku ústavu, ohrožení jeho existence v roce 1918, obtížné existence
ústavu za Hospodářské krize v 30tých letech. Dost prostoru věnujeme i nelehkému působení ústavu
po roce 1948, nechybí ani zhodnocení významu ústavu pro česko-německé vztahy.

Odborná spolupráce při vedení dětí na pobytech
Podařilo se nám získat stálého výtvarně pedagogického pracovníka, který se věnuje při pobytech
dětem – Alena Šejblová (vedení výtvarné činnosti při pobytech)
V případě potřeby máme k dispozici též několik externistů:
- Líba Novotná (Velké Hamry - malování) a Alena Horáková (Liberec – keramika)
- Daniela Linhartová (Praha–tkaní, plstění)
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:
51.
52.
53.

setkání s Předsedou senátu panem Přemyslem Sobotkou
setkání s radní libereckého kraje pro sociální věci – paní MUDr. Hanou Králíčková
setkání s poslance za Liberecko – Ing. Liborem Ježkem

Pohlednice, kalendář …
Za dobu trvání našeho sdružení jsme průběžně vydali sérii celkem 20 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.
V roce minulých letech jsme též pravidelně vydali kalendář s dětskou tématikou.
Kalendář je důležitým prostředkem pro prezentaci naší činnosti, pro spolupráci se sdělovacími
prostředky a pro spolupráci se sponzory.

Prezentace projektu ve sdělovacích prostředcích
Probíhá spolupráce s médii za účelem seznámení veřejnosti s problematikou postiž.dětí.
Vysílání v rozhlase a články navazují na různé akce centra apod. Spolupráci s médii věnujeme
důraz s ohledem na jeden z cílů projektu - působení na veřejnost.
• Deníky Jablonecko – 13.2.2007 – Nadané děti tvořily
• Deníky Jablonecko – 16.2.2007 – Tvůrčí činnost hosty centra hodně bavily
• ČEZ news – březen 2007 – Prázdniny ve Sněžence
• Deníky Bohemia – Liberecko – 31.3.2007 - Liberecké děti zářily v Polsku
• Véčko – léto 2007 – článek o vzniku, vývoji a činnosti Sněženky
• Jablonecká deník – 20.7.2007 – Postižené děti tvoří obrazy
• MFDnes – region Liberecký – 20.7.2007 – Postižené děti nadchlo malování
• Deník Jablonecko – 10.8.2007 – obrázky dětí vypovídají o snech
• Smržovský zpravodaj – každý měsíc zasíláme „střípky“ z dění ve Sněžence
• Reflex č.41 (říjen 07) – MMS seriál o letní akci ve Sněžence
• Deník Jablonecko – 1.11.2007–Handicapovaní vystavují svá díla v Měst.divadle v Jablonci n.N.
• Deník Liberecko – 13.11.2007 – Dobové fotografie mapují více jak stoletou historii Jedl.ústavu
Další mediální akce (rozhlas, městské zpravodaje, tisk) se týkaly naší spolupráce na evropském
projektu EQUAL – Adip (o projektu viz. výše):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

únor 2007

ČRO Hradec Králové – redaktorka Tomková – připravila paní
Sedláčková z ÚP Náchod, nezachycené vysílání, ale proběhlo
únor 2007
Smržovský zpravodaj – informace o činnosti UP včetně obecné informace o
projektu zvyšování adaptability občanů se ZP
20. Března 2007 Deníky Bohemia (Jablonecko) – začátek kurzů
20. Března 2007 Deníky Bohemia (Liberecko) – info o kurzech
března 2007
Smržovský zpravodaj – info o začátku kurzů rozvoje osobnosti, práce na PC a
angličtiny na Sněžence
březen 2007
Listy – Lysá nad Labem
březen 2007
Radniční listy – Trutnov
březen 2007
Čáslavské noviny
březen 2007
Radnice – infoměsíčník města Rakovník
březen 2007
Úpické noviny
březen 2007
Skutečské noviny
březen 2007
Žamberské listy
březen 2007
časopis Svět s parapleten

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

březen 2007
březen 2007

Annonce – 13x otištění inzertního textu na kurzy s foto
rádio Hey - 40 vysílání spotu (viz. mediaplán rádia Hey – přiloženo u
faktury)
23. března 2007 ČRO Ostrava – redaktorka Misařová – pořad APETÝT
červen 2006
přislíbili otištění článku v časopise Můžeš
červen 2007
Smržovský zpravodaj - informace o první vlně kurzů
(neuvedli jsme v minulém přehledu)
červenec/srpen 07 Lysá nad Labem
červenec 07
Čáslav
červenec 07
Úpice
červenec/srpen 07 Letohrad
6. srpna 2007
Vysílání o činnosti Sněženky, o projektu ADIP a další – v ČRO Ostrava
pořad Apetýt s redaktorkou Dagmar Misařovou
3. listopadu 2007 Jablonecký deník – info o kurzech podnikání
4. listopadu 2007 Jablonecký deník – info o kurzech podnikání
11.prosince 2007 Mladá fronta dnes – info o kurzu Angličtiny na Sněžence

Další provozování a údržba webových stránek a diskuzního fóra
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. Témata se týkají 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.

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.

Sponzoři a nadace, kteří nám pomohli s financováním v roce 2007
Nadace:

ČEZ, Preciosa, Euronisa

Státní zdroje: Liberecký kraj, Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Sponzoři:

Severočeské doly, a.s., Johnson & Johnson

Výroční přehled výsledků za rok 2008
Výtvarné pobyty pro postižené
V roce 2008 se v našem centru uskutečnilo 30 pobytů, kterých se zúčastnilo přes 560 klientů
s doprovody. Děti a dospělí k nám přijížděli na 3 až 15 dní. Tradičně dorazily děti z libereckého
Jedličkova ústavu, dále také ze speciálních škol v Berouně, Liberci a Ostravě a vozíčkáři ze
základní školy Chomutov. Výtvarných činností i příjemného okolí Jizerek si užívali též mladí i
dospělí handicapovaní klienti z ústavů a domovů sociální péče z Ratměřic, Sdružení Cesta
Náchod, Marianum Opava, Lipník, Kamarád Lorm v Žatci, Raspenava, Domov Mladá
Milovice, Stará Oleška, Dolní Poustevna, Domov na zámku Liběšice či sdružení zdravotně
postižených z Děčína.
Letos k nám zavítaly opět také děti z dětského domova v Litoměřicích a z dětského
domova v Milovicích. Na podzim, jakož i v minulých letech, u nás strávili pobyt i zdravotně
postižené děti ze slovenské Detvy.
Stejně jako v minulosti, se pobytů kromě postižených účastnily podle možností také zdravé
děti, což je velmi důležité pro integraci handicapovaných do zdravé populace.
Práce s klienty při pobytech:
V rámci výtvarných činností s klienty tvoříme z keramické hlíny, glazujeme přežahnuté
výrobky a pracujeme na hrnčířském kruhu. V kreslírně s nimi malujeme a kreslíme nejrůznějšími
technikami. Kromě vodových a temperových barev, pastelů a čtvrtky si děti i dospělí mohou
vyzkoušet malování akrylovými či prstovými barvami na plátno, malování na sklo a porcelán atd.
Klienti si mohou zkusit také plstění.
Letos jsme v předvánočním čase připravili pro děti ze ZŠ Tanvald a Smržovka celkem 11
výtvarných dopolední, kterých se zúčastnilo na 160 dětí. Ty měly možnost vyrobit drobné vánoční
dárečky zajímavými technikami – výroba ozdobného mýdla s bylinkami a pomerančovou kůrou,
vyplétání drátěné předlohy ryby pomocí jemných drátků a korálků, výroba vánočního přáníčka
s obrázkem malovaným na hedvábí a samozřejmě nechyběly ani výrobky z keramické hlíny.
Proběhlo též sobotní tvůrčí dopoledne pro děti ze Smržovky.
Kromě výtvarničení nabízíme klientům řadu dalších činností. Oblíbené jsou motivační výlety
(závislé na fyzickém stavu postižených), přednášky spojené s promítáním diapozitivů a besedou na
téma cestování (Nepál – horolezectví, Peru) a diskuze s vychovateli o problematice postižených a o
knize Hledání – 100 let Jedličkova ústavu v Liberci.
V letošní roce s nám též pro děti v rámci pobytu podařilo připravit 2x zajímavý kulturní
program. Jednalo se o vystoupení bratří Neckářů (22.5.2008) a šansonierky paní Věry Nerušilové
(10.7.2008). Při obou akcích se utvořila neskutečně přátelská a družná atmosféra, tedy si radosti
užily nejen děti, ale jak nám potvrdili tak i sami účinkující.

Odborná spolupráce při vedení dětí na pobytech
Podařilo se nám získat stálého výtvarně pedagogického pracovníka, který se věnuje při pobytech
dětem – Alena Šejblová (vedení výtvarné činnosti při pobytech). Externě pomáhala Radka
Sekyrová ze Smržovky.
V případě potřeby máme k dispozici též několik další externistů:
- Líba Novotná (Velké Hamry - malování) a Alena Horáková (Liberec – keramika)
- Daniela Linhartová (Praha–tkaní, plstění)
Další: Jana a Alena Hajná (Liberec – malování na textil), Mgr. František Teichmann (Lanškroun –
malíř / pedagog).

Výtvarná soutěž „Ufouni“ – otevřená akce
Jako v předchozích letech jsme i v roce 2008 vyhlásili celostátní výtvarnou soutěž pro
postižené i zdravé děti. Dlouho jsme přemýšleli nad tématem, které by děti dostatečně zaujalo. A

opravdu, téma Ufouni se setkalo s nevídaným zájmem a děti prokázaly ohromnou dávku fantazie.
Kromě obrázků dorazily i nádherné koláže jako např. asi 60 cm velká zelená oblečená figurka či
přes 2 m velký papírový nádherně vyzdobený ufoun. Výtvarné práce k nám putovaly ze základních
i speciálních škol, školních družin, základních uměleckých škol i dětských domovů a ústavů.
Nejzdařilejší a nejnápaditější dílka jsme odměnili různými výtvarnými potřebami, malé děti
obdržely omalovánky příhodně s tématem ufounů. Vybrané talenty byli odměněny temperovými
barvami, knihou Hledání – 100 let Jedličkova ústavu v Liberci a rádi bychom pro ně jako
v minulosti uspořádali během jara krátký tvořivý pobyt v našem centru pod vedením výtvarníka
Františka Teichmanna.

Otevření nového ateliéru
V podkroví Sněženky se nachází velká, příjemná prostora - bývalý fotografický ateliér.
Během rekonstrukce Sněženky v roce 2001-2002 jsme potřebovali spoustu věcí z objektu bezpečně
uskladnit, a to právě v podkroví (vybavení, obrázky, plátna, výstavní kolekce atd…). S bouřlivou
činností Sněženky sem postupně přibylo další velké množství obrázků atd….
V roce 2008 jsme část prostoru vyklidili a přepažili závěsy. Po umístění stolů a malířských
stojanů jsme získali „nový“ prostorný ateliér. Ten jsme poprvé vyzkoušeli v září, kdy ve Sněžence
trávily společný pobyt slovenské děti a klienti ústavu v Milovicích. Děti jsou z toho nadšené.

Výstavy dětské tvorby
V roce 2008 jsme uspořádali celkem čtyři výstavy dětských prací. Dvě výstavy z prací na
plátnech se konaly během dubna v prostorách Městského divadla v Děčíně a dále pak v červenci a
srpnu v sídle VZP ČR v Praze. Třetí výstava proběhla v květnu v libereckém krajském úřadu v
rámci Dnů Libereckého kraje. Čtvrtá výstava byla zahájena u příležitosti oslavy 10 let našeho
fungování, tvoří ji obrázky a keramické výrobky ze všech etap provozu centra.

Výstava o historii Jedličkova ústavu v Liberci
Výstava mapuje historii Jedličkova ústavu v Liberci (Reichenbergu), který založili na
počátku 20. století Němci a až do roku 1945 byl čistě německý. Expozice vznikla podle knihy
Hledání – 100 let Jedličkova ústavu v Liberci, kterou jsme zpracovávali v letech 1999 až 2004.
Výstava ukazuje Českou republiku jako stát, který dbá na hodnoty, jež zůstaly v ČR po odchodu
Němců, a dále je rozvíjí.
Expozice zahrnuje fotografie z období Rakouska – Uherska a První republiky, kdy byl ústav
německý. Obsahuje také fotografie z období českého (po roce 1945). Doplňují ji rozsáhlé texty
týkající se mimo jiné vzniku ústavu, ohrožení jeho existence v roce 1918 či obtížné existence za
Hospodářské krize v 30. letech. Dost prostoru je věnováno také nelehkému působení ústavu po roce
1948, nechybí ani zhodnocení významu ústavu pro česko-německé vztahy.
V kontaktu zůstáváme s MUDr. Wagnerem, jehož otec byl posledním německým ředitelem
ústavu. On sám je též pediatr a ortoped a má na prezentaci výstavy v Německu zájem.
V roce 2008 jsme se pokoušeli o výstavě jednat na různých místech v SRN (Passov,
Dražďany, Berlín).

Prezentace knihy „Hledání – 100 let Jedličkova ústavu v Liberci“
Práce na textech knihy probíhaly v letech 2000 až 2004 (rozhovory se současnými i bývalými
zaměstnanci a dětmi z ústavu, s rodiči dětí). Příprava knihy přinesla též hodně práce v archivu
(ústav založili a provozovali až do roku 1945 Němci). Kniha vyšla na přelomu r.2004/2005.
Kniha zobrazuje vývoj ústavní péče v Liberci od roku 1903 až do současnosti, současnou
problematiku postižených a bohatý obrazový materiál historický i současný.
Protože se nám na knihu podařilo získat finance od sponzorů a z grantů, je kniha určena pro
rozdávání zdarma především do ústavů sociální péče, stacionářů, do různých organizací a sdružení
pracujících s postiž. dětmi, do dětských a diagnostických ústavů apod. o což se průběžně snažíme.
Knihu také používáme jako odměnu pro děti (výherce výtvarných soutěží apod.).

Prezentace projektu Sněženky ve sdělovacích prostředcích
Spolupráce s médii probíhá průběžně, za účelem seznámení veřejnosti s problematikou
postižených dětí. Vysílání v rozhlase a články v tisku navazovaly na jednotlivé akce centra apod.
Na spolupráci s médii klademe důraz s ohledem na jeden z cílů projektu – působení na veřejnost.
Přehled článků v tisku:
- Deník – 1.března / 2.března 2008 – Litoměřický, Teplický a Ústecký Deník
- Deník – 13.března 2008 – Českolipský, Turnovský a Semilský, Jablonecký, Liberecký Deník
- Smržovský zpravodaj – březen 2008
- Mladá Fronta DNES – 1.dubna 2008
- Deník – 28.dubna 2008 – Jablonecký Deník
- Smržovský zpravodaj – duben 2008
- Deník – 23.května 2008 – Jablonecký Deník
- Smržovský zpravodaj – květen 2008
- Smržovský zpravodaj – červen 2008
- Deník – 17.června 2008 – Jablonecký Deník
- Deník – 11.července 2008 – Jablonecký Deník
- Smržovský zpravodaj – červenec 2008
- Deník – 22.července 2008 – Jablonecký Deník
- Deník – 16.srpna 2008 – Děčínský Deník
- Review – ČSA Czech Airlines – červenec/srpen 2008
- Deník – 18.října / 19.října 2008 – Jablonecký Deník
- Smržovský zpravodaj – říjen 2008
- Deník – 10.listopadu 2008 – Jablonecký Deník
- Deník – 26.listopadu 2008 – Jablonecký Deník
- 14 dní (regionální čtrnáctideník MF DNES) – 1. 12. 2008
- Deník – 13. 12. 2008 – Jablonecký Deník

Sněženku navštívily zajímavé osobnosti, my jsme byli pozváni na zajímavá místa
Na přelomu dubna a května jsme navštívili Velvyslanectví ČR a České kulturní centru
v Berlíně za účelem projednání možnosti spolupráce na výstavě jednak dětských prací z našeho
centra a též o možnosti prezentace výstavy o historii Jedličkova ústavu právě v prostorách
ambasády či Českého kulturního centra.
V Berlíně jsme též jednali o dalším pokračování spolupráce s Muzeem Dětského umění,
které vede paní Nina Vladi, s nimiž jsme v kontaktu od roku 2000.
Sněženku navštívili bratři Neckářovi (22.5.2008) a šansonierka paní Věra Nerušilová
(10.7.2008), kteří dětem zahráli. Dále nás navštívil a u nás zahrál písničkář známého jména Jan
Kryl.

Pohlednice, kalendář …
Za dobu trvání našeho sdružení jsme průběžně vydali sérii celkem 20 pohlednic s dětskou
tvorbou a jednu pohlednici propagační s ukázkou naší budovy a činnosti s dětmi. I v letošním roce
jsme vydali několik novoročních přání s tématikou dětské tvorby.
V minulých letech jsme též pravidelně vydávali kalendář s dětskou tématikou.
Kalendář je důležitým prostředkem pro prezentaci naší činnosti, pro spolupráci se sdělovacími
prostředky a pro spolupráci se sponzory.

Vybavování objektu EVC
I nadále pokračujeme v drobném vybavování objektu Sněženky a v drobných úpravách
budovy (např. během listopadu a prosince jsme nově barevně vymalovali pokojíky).

Sponzoři a nadace, kteří nám pomohli s financováním v roce 2008
Podařilo se nám získat příspěvky od některých sponzorů a nadací. Jedná se například o
nadaci Euronisa, Severočeské doly,a.s., firmu Johnson & Johnson, ČEZ distribuce, Liberecký kraj,
grant ministerstva kultury a někteří další drobní dárci.
Firma ČSA nás podpořila formou aukce našich obrázků pro své zaměstnance a podobná věc
se zdařila, když si nás vybrala firma BMW, která pořádala aukci obrazů malovaných na střechy
několika aut a část výtěžku této akce nám byla potom věnována. Obrazy namalovali čeští umělci.
Firma Optys nám zajistila „reklamu“ vytištěním našeho loga s krátkou informací o centru na
jeden ze svých produktů, který vydává – příjmové doklady.

Den otevřených dveří
15. června 2008 proběhl na Sněžence Den otevřených dveří, kdy jednak byly ve vstupním
prostoru vystaveny došlé obrázky z výtvarné soutěže „Ufouni“, dále pak ve společenské hale byla
představena výstava fotografií k historii Jedličkova ústavu v Liberci (viz. níže). Po celou dobu akce
měli děti a rodiče, kteří přišli, možnost tvořit v dílnách. Rodiče a prarodiče si přeměnu objektu
prohlíželi s velkým zájmem a nadšením a mnozí zavzpomínali na doby, kdy sem do školky vodili
své ratolesti, či dokonce sem byli sami jakožto děti voděni. Všem se zde velmi líbilo a strávili jsme
společně příjemné chvilky.

Připomínka desetiletého výročí Sněženky
Neformálním setkáním jsme oslavili 10 let od našeho vzniku. Součástí akce byla i vernisáž
výstavy Náš svět, na které byly k vidění obrázky a keramické výrobky ze všech etap provozu
centra. Na příjemné atmosféře setkání se podílel i básník a písničkář Jan Kryl.
Nejpočetnější skupinu hostů tvořily děti z libereckého Jedličkova ústavu v Liberci. Ústavu,
s nímž je historie Sněženky úzce spjatá. Vlastně, nebýt „Jedličkárny“ a jednoho bláznivého nápadu,
Sněženka by se nejspíš výtvarným centrem pro postižené nikdy nestala. Jak to vlastně tenkrát
všechno začalo?
Na počátku paradoxně vůbec nestály handicapované děti, ale projekt z úplně jiného soudku
– a sice horolezeckého. Věnoval se české výpravě, jejíž členové tragicky zahynuli při zemětřesení
v Peru. Jeden z horolezců, který se tenkrát z pod Huascaránu už domů nevrátil, pracoval jako
vychovatel v liberecké „Jedličkárně“. Lásku k této práci po něm zdědila i jeho dcera. A právě sem
někam sahá historie nápadu, jenž se zpočátku jevil spíš jako bláznivá idea, nicméně který Jiří
Hladík a Lubomír Vejražka dotáhli až sem – k desetiletému výročí výtvarného centra pro postižené
děti Sněženka.

Další provozování a údržba webových stránek a diskuzního fóra
V roce 2004 jsme za podpory ambasády USA v Praze zprovoznili naše webové stránky
www.snezenka.org. Na těchto stránkách lze nalézt obecné 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. Diskuzní fórum není určeno
jen postiženým, objevují se zde názory rodičů handicapovaných i zdravých dětí, pedagogů a
úřadníků, jejichž práce se k tématu váže.
Stránky jsme však v letošním roce hodně inovovali a doplnili o mnoho novinek. Zcela nově
zde naleznete ukázky z kroniky, kde nám děti píší své dojmy z pobytů, najdete zde výběr
nascanovaných novinových článků o jednotlivých akcích a činnosti Sněženky, mnoho fotografií
z pobytů a dalších akcí a také kolonku Aktuality, kam průběžně přidáváme zajímavosti a novinky
z dění na Sněžence.

Projekt Zvyšování Adaptability Občanů se Zdravotním Postižením
V roce 2006 jsme začali spolupracovat na Projektu zvyšování adaptability občanů se
zdravotním postižením (EQUAL). Projekt je zaměřen na dlouhodobě nezaměstnané občany se
zdravotním postižením v kraji Středočeském, Královéhradeckém, Libereckém a Pardubickém.

Klade si za cíl motivovat tyto lidi k vědomému rozhodnutí celoživotně se vzdělávat. Projekt chce
nalézt a ověřit postupy, které umožní zaměstnání zdravotně postižených osob. Chce také zlepšit
jejich možnosti v uplatnění na trhu práce.
V rámci projektu byla provedena statistická šetření (včetně analýzy) mezi zdravotně
postiženými a zaměstnavateli. Byly vyvinuty vzdělávací programy, které napomohly zvýšení
zaměstnatelnosti zdravotně postižených (např. počítačové kurzy). Pro potřeby handicapovaných
vznikly lokální body přístupu k internetu, které umožní přístup k informacím a vzdělání.
V rámci projektu se také provedla analýza současné legislativy ČR týkající se postavení
zdravotně postižených na trhu práce.
Proběhly několikatýdenní kurzy na počítači pro zdravotně postižené občany, které je
seznámily s výpočetní technikou a jejím užíváním. Tyto kurzy se uskutečnily v roce 2007 právě
v našem centru.
V letošním roce probíhaly již jen dokončovací, statistické a administrativní práce a příprava
audio a video pořadu o proběhlém programu.
Na projektu se podílí 17 českých a 4 evropské subjekty z neziskového, státního a
soukromého sektoru. Projekt trval od roku 2005 do roku 2008.

