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Znáte ten mýtus o tom, že existuje svět „mimoňů“ (neboli lidí odlišných) a „normoňů“ (neboli lidí normál-
ních)? Zatímco jsme se snažili tyto světy propojovat, zjistili jsme, že svět je ve skutečnosti jenom jeden. 
Proto pořádáme výlety po Česku i do ciziny pro lidi s postižením i bez postižení. Uvidíte, že klíďo píďo 
můžeme být spolu rádi.

Naším posláním je realizovat společné aktivity pro lidi s postižením (mentálním, tělesným a smys-
lovým) a bez postižení. Naší hlavní specializací je cestování bez bariér. Pomáháme znevýhodněným li-
dem plnohodnotně si užít volný čas mezi zdravými přáteli, získat nové zkušenosti a rozvinout sociální 
dovednosti a samostatnost. Lidem bez postižení na oplátku umožňujeme prožít nevšední zážitky a spatřit 
svět očima hendikepovaných. To je pro nás ta pravá integrace v praxi. Jak pěkně to funguje, se můžete 
přesvědčit na našem webu www.spoluradi.org nebo na facebookových stránkách Spolurádi.

Orgány sdružení jsou členská schůze, předseda sdružení (Jana Doubravová) a dva místopředsedové 
sdružení (Míša Šmakalová a Jirka Kaiser). Členská schůze se skládá ze všech členů sdružení.
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Náš rok 2016
Rok 2016 byl pro Spolurádi přelomový! Naše dobrovolnice (duo Ráďa a Naďa) poprvé uspořádaly týdenní 
pobyt v Chorvatsku zcela bez účasti zakladatelek Jany a Míši.  Jsme rádi, že se náš dobrovolnický tým 
rozrůstá a že přebírá stále větší iniciativu!

Na průběh dohlížel jen náš místopředseda Jirka.

Také jsme se poprvé pustili do úplně nové oblasti: založili 
jsme a provozovali kulturní klub „Na Svobodě“ v bývalé 
benešovské šatlavě. Zorganizovali jsme zde celkem 31 akcí 
pro mimoně a normoně (výstavy, přednášky, dílny, koncerty, 
bazárky…), dále v našich prostorách probíhaly dílničky pro 
děti z Rané péče, zkoušky a představení bezdomoveckého 
divadla atd. Díky našim sousedům z FITKA BENE jsme mohli  
v téže budově organizovat také taneční lekce pro klienty z ko-
munitního domu Villa Vallila.



Činnost klubu byla ukončena v říjnu 2016 především z důvodu havarijního stavu prostor a našich krás-
ných nových přírůstků do party Spolurádi – Františka a Evičky.

V komunitním klubu Na Svobodě jsme uspořádali tyto akce:



Kromě toho jsme uspořádali 11 setkání a výletů do našich oblíbených destinací i na úplně nová místa!

A jak jsme se měli? Je sice pravda, že někdy nám pršelo na hlavu,

teklo do lodi,



občas jsme si trochu ulítli

a někdy nás to zasypalo, osypali se záhadnými pupínky,



nebo jsme úplně zabředli do bahna. Ale my vždycky zachovali klid,

bujné veselí,



vzájemnou důvěru

a zůstali stále stejně kreativní, futurističtí,

a hraví



sportovci,

hudebníci, a pařiči,



zkrátka velikáni, kteří se dívají na svět zpříma

a kdekdo jim zobe z ruky … protože dojeli tramvají až do Chorvatska! 



Vždyť život je sladký a my ho umíme žít

a kráčet světu vstříc!

Zkrátka nás baví být



Finanční zpráva





Poděkování
Děkujeme Markétě Novákové za věrné a trpělivé webmásterství, Marii Svobodové za boj s čísly a účty, Terce 
Váchové za čas a poctivé nadšení, které věnovala klubu Na Svobodě, Augustinu Varačkovi za skvělou kávu 
Cafe Gusto pro klub Na Svobodě, lyžařské škole Yetti za kurz snowboardingu, výcvikovému centru CATC za 
exkluzivní exkurzi a samozřejmě všem našim dobrovolníkům, přátelům a rodinám: Honzovi Šmakalovi, 
Pavlovi Doubravovi, Radce Klápové, Martině Paříkové, Nadě Ryšánkové, Honzovi Mejsnarovi, Míše Dragou-
nové, Kristýně Zelené, Andy Hajné a mnoha dalším. 

Za finanční podporu děkujeme…

Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o. 
 - dar 10 000 Kč na provoz komunitního klubu Na Svobodě

KPMG Česká republika, s.r.o.
- dar 15 000 Kč na nájem komunitního klubu Na Svobodě 

Dále znovu děkujeme všem, kteří přispěli finančně nebo materiálně na rozjezd klubu Na Svobodě již v roce 
2015 a jsou tedy uvedeni v předchozí výroční zprávě.
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+420 733 568 978
1018773348/6100 (Equa bank)
22764640


