
mil se v jednom z workshopů, který na-
vazoval na referát proslovený v plénu. 

Z další nabídky fóra praktiků jsem vy-
hledal referát Ulriky Greinerové, který byl 
z pohledu antropologie věnován „implicit-
ním obrazům člověka"' v přístupu inkluziv-
ní pedagogiky. Zaujal i příspěvek Ewaida 
Feyerera, který posluchače seznamoval se 
stavem integrace v Horním Rakousku 
(v letošním školním roce je zde integrativ-
ně vzděláváno 65 % dětí se zvláštními po-
třebami). Česká republika byla v Linci za-
stoupena příspěvkem Vandy Hájkové 
z PedF UK, který přinášel kvalitativní ana-
lýzu integračních procesů, jež se v současné 
době odehrávají v souvislosti s vnitřní re-
formou české školy. 

Zajímavým zpestřením fóra praktiků byl 
vedle doprovodného programu (divadelní 
představeni, koncerty) i „linecký trialog". 
Jednalo se o profesionálně moderovaný 
rozhovor, obohacený o otázky a diskusní 
příspěvky z pléna, jehož se vedle moderá-
tora účastnil jeden postižený člověk, jeden 
z rodičů postiženého dítěte a jeden odbor-
ník na problematiku integrace. Během fóra 
praktiků byl pořádán tento trialog dvakrát. 
Poprvé k otázce Společnost bez vyčleňo-
váni - sociálni utopie vizionářského snil-
ka? a podruhé k tématu Škola společná pro 
všechny - co je k tomu zapotřebí? 

Konference věnovaná otázkám kvality 
a integrace naznačila, že jedním ze smě-
rů, jimž by stálo za to vydat se v otázkách 
integrace a inkluze, je směr přibývající 
kvality. 

Tomáš Janík 

Mezinárodní hudební 
festival pro děti a mládež 
se zdravotním postižením 

Jsou terminy, které zůstávají blokovány 
v kalendáři a stávají se vrcholem, k němuž 
se v průběhu roku spřádají nitky chtěni a ty 
se v toku času splétají v provázky vůle 
a snahy, až nakonec po lanu vytrvalosti 
došplhaji všichni aktéři - děti, jejich rodi-
če, pedagogové a organizátoři k vytoužené 
metě, aby ji dosáhli, prožili dva dny plné 
muziky, radosti a přátelství a pak ji zase 
opustili a čas se rozběhl znovu. 

Takovým termínem je první středa a čtvr-
lek v měsici červnu a takovou akcí je Me-
zinárodní hudební festival pro děti a mlá-
dež se zdravotním postižením Plumlovská 
přehrada (dále jen festival), jehož 8. roč-
ník proběhl ve dnech 4. a 5. června 2003. 

Festival je určen pro všechny zdravot-
ně postižené děti a mládež z ústavů soci-
ální péče, speciálních škol, dětských do-
movů a podobných zařízení z České re-
publiky a jiných zemí. Od prvního roční-
ku se festivalu zúčastňují jako hosté dele-
gace a postižené děti a mládež ze zahra-
ničí (např. z Dánska a Slovenska). Letoš-
ního ročníku se s úspěchem zúčastnila de-
legace ze švédského Borlänge. Přínosem 
festivalu, svědčícím o jeho tradici a popu-
laritě, je i rostoucí účast samotných rodin 
s postiženými dětmi. 

Svou pozitívni roli samozřejmě sehrá-
vá i pořadateli zvolené misto. Plumlov-
ská přehrada, nacházející se v podhůří 
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Drahanské vrchoviny, je rekreační oblast 
s možností ubytováni a stravování velké-
ho množství lidi a má výborné podmín-
ky jak pro vlastni festival, tak i pro do-
provodný a relaxační program. 

V intencích s hlavni myšlenkou festiva-
lu - „po dva dny se společně radoval, hrát, 
zpívat, tančit, soutěžit, jezdit na koni 
a hlavně potkávat nové kamarády a vytvá-
řel nová přátelství..." je i ta skutečnost, 
že podstatnou část programu si tvoří jeho 
účastnici sami. Po oba festi valové dny 
vystupují na pódiu děti a mládež společ-
ně s pedagogy a snaží se prezentovat úspě-
chy, kterých dosáhli v průběhu svého ce-
loročního snaženi. Pod pódiem se v rytmu 
hudby pohupuji a povzbuzuji kamarády 
další účastnici festivalu. Neni ničím vý-
jimečným, že se do tance zapojují i vo-
zíčkáři, že v rytmu hudby skotačí vedle 
sebe v kruhu děti, jejich pedagogové 
i čestní hosté. 

Jiní se zase volné a naprosto bez zábran 
pohybují v areálu pláže „U vrbiček", 
případně relaxuji na břehu přehrady nebo 
se účastni řady doprovodných soutěží 
a atrakcí (čeká na ně např. hipoterapie, 
skákací hrad, jízda na lodičkách, caníste-
rapíe, koňský povoz, kouzelník, klaun, 
drum workshop, sportovní a dovednostní 
soutěže, autíčka apod.) 

Účastnici festivalu jsou zvyklí na různé 
vrtochy počasí. Letošní ročník byl však 
plně ve znamení slunce a dobré nálady. 

Tu kolem sebe šířil také hlavní koordi-
nátor všeho dění na pódiu, ale i pod pódi-
em, neúnavný moderátor a přítel festiva-

lu Honza Musil z televize Prima. Musel 
sice v průběhu druhého festivalového dne 
odjet za svými pracovními povinnostmi do 
Prahy, ale jeho rolí bez zaváhání převzala 
Heidy Janků, která již léta patři mezi stá-
lice festivalu. 

Vystoupeni amatérských a profesionál-
ních kapel a zpěváků jsou samozřejmou 
součásti této akce. Mezi nejznáméjší 
účastníky se zařadili i letos Maxim Tur-
bulenc. 

Při líčeni atmosféry festivalu nelze opo-
menout středeční večer, který přináší to-
lik oblíbenou noční diskotéku, nabízí lá-
kavou noční procházku po hrázi anebo 
posezení při kytaře, povídání a zpívání tře-
ba až do ranních hodin. 

Festival má i dimenzi odbornou, kdy 
všichni zúčastnění, zabývající se vzdělá-
váním multihandicapovaných dětí a mlá-
deže, maji možnost najít dle svého uvá-
ženi buď řízenou, nebo neformální plat-
formu pro výměnu svých zkušeností a ná-
zorů. 

Je tedy na místě poděkovat všem orga-
nizátorům osmého mezinárodního hudeb-
ního festivalu pro děti a mládež se zdra-
votním postižením Plumlovská přehrada 
za jejich vysoké organizační nasazení. 
Stejné poděkováni patři také všem, kteří 
dohlíželi na zdárný průběh akce (zdravot-
níkům, vojákům, policistům, dozorujícím 
pedagogům), sponzorům, bez nichž by 
uspořádáni takové akce bylo nemyslitel-
né, a v neposlední řadě i samotným účast-
níkům, bez nichž by festival nemohl pro-
běhnout. 
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Ve spojitosti s organizačním zabezpeče-
ním festivalu nelze nevzpomenout na 
osobnost, která byla po léta v pravém slo-
va smyslu „deus ex machina" veškerého 
festivalového děni. Je to PaedDr. Eva 
Hanyková, zakladatelka festivalu a občan-
ského sdružení „Písničkou ke slunci" (toto 
občanské sdružení podporuje aktivity Spe-
ciálních škol v Čechách pod Kosířem při 
pořádání festivalu), dáma, která má své 
místo mezi lidmi, jejichž jména se s pos-
tupem času nevytrácí, í když oni odchází. 
Naopak až čas budoucí dokáže zhodnotit 
jejich velký přinos v čase minulém, pro-
tože pro současnost to byla jenom jejich 
práce. 

Co říci závěrem? Snad jen vyslovit prá-
ni. aby každý, kdo pracuje s dětmi a mlá-
deži se zdravotním postižením zažil atmo-
sféru Plumlovskcho festivalu. Tam ob-
zvláště pochopi, že jeho práce má smysl. 
Jestli jste tam ještě nebyli, máte příleži-
tost za rok, pří jeho devátém ročníku. 

Petr Petráš 

Sportovní hry mládeže 
speciálních škol v Kyjově 

Do sluncem zalitého královského měs-
ta Kyjova se ve dnech 11.-12. června 
2003 sjeli účastnici již 40. republikové-
ho finále v lehkoatletickém čtyřboji, aby 
se utkali v následujících sportovních dis-
ciplínách: běh na 60 m. skok daleký, hod 
kriketovým míčkem a jako zlatý hřeb her 

pak běh dívek na 800 m a běh chlapců na 
1500 m. 

Pořadatelem této významné události se 
staly již podruhé Speciální školy Kyjov, 
které se na organizaci sportovních her 
mládeže (SHM) podílejí již od 70. let 
a v roce 1995 jim byla Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR po-
prvé svěřena organizace národního finále 
SHM. Po osmi letech se tedy do prostor 
zrekonstruovaného stadionu TJ Jiskra 
Kyjov vrátil sportovní duch v podobě sou-
časné nejprestižnějši soutěže žáků speci-
álních škol v republice. Záštitu nad celou 
akcí převzala Rada Jihomoravského kra-
je ve spoluprácí se starostou města Kyjo-
va ing. Janem Letochou, který přivítal 
nejen sportovní zástupce jednotlivých 
škol, ale také česmé hosty, mezi nimiž 
nechybéla PhDr. Marta Teplá z MŠMT, 
Dr. Vladimír Sura - předseda organizač-
ního výboru SHM při MŠMT, ing. Simo-
na Neubauerová z odboru školství JmK 
Brno a další hosté. 

Kdo by se domníval, že zmíněné hry byly 
určeny pouze vyznavačům sportu, ten by 
se velice mýlil. SHM totiž prolínala nepře-
berná řada doprovodných kulturních akcí. 
Z nekonečné plejády jmenujme např. ukáz-
ky historického šermu P centra, kočovné 
divadlo ZS Archlebov, ukázky arteterapie 
a malováni na tělo. Na své si přišli milov-
nici tance všeho druhu a široké zastoupení 
měla i hudba. Naprostou většinu kulturních 
představení prezentovaly dětské soubory. 

Na zážitky bohatý den měl své pokra-
čováni na diskoshow v místním „Klubu 


