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Znáte ten mýtus o tom, že existuje svět „mimoňů“ (neboli lidí odlišných) a „normoňů“ (neboli lidí  
normálních)? 

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 klidně můžeme být 
Spolu rádi.

Poslání

Struktura

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.



Náš poetický rok 2017
Bez zbytečných úvodů

Jsme lidé dobrých původů



Nemáme čas na něhu

Milujem to na sněhu



Hody hody doprovody

Milujem to i u vody



Loučíme se, přijďte zas



Spolurádi baví nás!



Jinými slovy:

Co ještě?
Díky našim věrným dobrovolnicím Rádě a Martině jsme od května začali pořádat pravidelné TVOŘIVÉ 
DÍLNY v komunitním centru pražského spolku In nostrum posterus. Konají se každé poslední pondělí 
v měsíci a v roce 2017 se jich uskutečnilo 8. Pravidelně se jich zúčastňuje zhruba 10 mimoňů a 4 normoni. 
Malujeme (na hrnečky, na plátna, na hedvábí, sami na sebe), vyrábíme, sportujeme, ale hlavně jsme 
spolu (samozřejmě rádi :-)).

„ Výpočetní technika pomáhá”
Na podzim jsme  Československé obchodní bance, a. s. 
pomohli rozdistribuovat 46 počítačů, 20 notebooků a 29 
tiskáren. Výpočetní technika putovala mezi lidi 
s postižením, dobrovolníky a různé neziskové organizace 
(především ty, které pomáhají lidem s postižením).



Plány na rok 2018
Co bude dál? Jak to u nás funguje?

Naší vlajkovou lodí a nejžádanějšími akcemi jsou pobyty u moře. Náš spolek je založen na dobrovol-
nictví (do ničeho se nenutíme :-) a nemáme tedy žádné placené zaměstnance. Takže ačkoliv poptávka 
po výletech k moři stále stoupá, naše rodinné a finanční možnosti nám nedovolují zorganizovat více 
zájezdů. Chceme nadále pokračovat v našich výletech v menších skupinkách, protože tak si více užijeme 
jeden druhého. Každého zájezdu k moři se účastní jen kolem 8 mimoňů, 6 normoňů a různé množství 
dětí :-)   

Co z toho vyplývá?

Pro nové klienty s postižením jsme bohužel museli vyhlásit stop stav. Pokud se někdo nový přece jen 
chce přihlásit, dáme si ho na seznam a ozveme se, pokud by se situace změnila…

Naši ostřílení cestovatelé se mohou kdykoliv hlásit do služby, ale přesto, že jsme přestali na mořská 
dobrodružství přihlašovat nováčky, tak je možné, že se na ně dostane až následující rok. Výlety k moři 
nevyhlašujeme emailem, protože zájemců máme dost i bez reklamy :-) Pokud máte zájem se zúčastnit, 
napište nám, a my vám dáme vědět, co se chystá a jaká je situace. 

Pro normoně - cestovatele, kteří se prostě chtějí bez jakýchkoliv závazků přidat k naší skupině i pro 
dobrovolníky (kteří nám na akcích pomáhají a platí zvýhodněnou cenu) - to neznamená nic! Vás stále 
potřebujeme a doufáme, že s námi budete i nadále rádi cestovat.

Týdenní pobyty, prodloužené víkendy i jednodenní akce opět budou! Čeká nás sport, kultura, příroda 
naší krásné republiky a hlavně spousta legrace, zajímavých setkání a neopakovatelných zážitků. V době 
uzávěrky této zprávy jsme například měli za sebou týdenní pobyt v “údolí bláznů” v Rokytnici nad Jiz-
erou a před sebou “všemimoňský slet” v Ekocentru Loutí, přiložení pomocných rukou na akci Čistá řeka 
Sázava a módní přehlídku na reprezentační akci MČ Praha 5 ve spolupráci s módní návrhářkou Jarkou 
Procházkovou.

Tyto akce, na rozdíl od mořského dobrodružství, ohlašujeme emailem. Proto stačí poslat nám na Vás 
kontakt a být ve střehu :-)

Moře...

Pobyty v ČR...

Každé poslední pondělí v měsíci budou opět probíhat (nejen) tvořivé dílny v Komunitním centru v Praze 
5. Pokud se chcete pravidelně účastnit, nebo nás jen jednorázově přijít navštívit, budeme jedině rádi :-)

Výtvarné dílny...



Finanční zpráva





Děkujeme...

Za hmotné dary děkujeme…

Všem dobr(ovoln)ým lidem, co nás obklopují, za to, že jsou… dál… spolurádi :) 

Československé obchodní bance, a. s. za výpočetní techniku v celkové hodnotě 57 342 Kč (rozdistribuová-
no dále mezi potřebné), paní Marii Knězů (10 000 Kč), společnosti SAN ANTON, s. r. o. (5 000 Kč) a všem 
jednotlivcům, kteří přispěli přes portál Darujme.cz (celkem 1 470 Kč).



Kontakt
Spolurádi z.s.

Web: 
Korespondenční adresa: 
Email: 
Telefon: 
Číslo účtu: 
IČ: 

www.spoluradi.org
Kpt. Nálepky 1724, Benešov 256 01
spoluradi@gmail.com
+420 733 568 978
1018773348/6100 (Equa bank)
22764640


