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2. 4. 2014 – 19h – Mezinárodní den autismu – Lucerna Music Bar, Praha 
 

Mimoňská party aneb SKORO NORMÁLNÍ KONCERT o.s. Spolurádi 
 
Na SKORO NORMÁLNÍM KONCERTU se budou bořit mýty a padat bariéry. Vystoupí 
kapely Yellow Sisters, Vasilův Rubáš, Bedňáci a herec Jaroslav Dušek. 
 

SPOLURÁDI o.s. je neziskovka s posláním realizovat společné aktivity pro lidi s postižením a bez postižení. Hlavní specializací 
našeho sdružení je cestování bez bariér. Pomáháme znevýhodněným lidem plnohodnotně si užít volný čas mezi zdravými 
přáteli. Těm 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.  

 

Celková KONCEPCE KONCERTU bude odrážet motto našeho sdružení: 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 A DALŠÍ AKCE PRO LIDI S POSTIŽENÍM I BEZ. UVIDÍTE, ŽE KLÍĎO PÍĎO MŮŽEME BÝT SPOLU A RÁDI.  
 
Koncert se bude skládat z vystoupení 3 kapel, které společně vystihují naše poselství. Návštěvníci budou mít 
příležitost zamyslet se nad otázkami >>Kdo je vlastně normální?<<, >>Co to znamená?<<, >>Je to vůbec k něčemu 
dobré?<<  
 
Tohle poselství vyjadřují písničky naší spřátelené kapely Vasilův Rubáš. Kapela, která sama sebe žánrově popisuje 
jako androfolk, je sice malá a mladá, ale již oslavila velké úspěchy (třeba vítězství na mezinárodní Portě r. 2012). 
 
Dalším lákadlem budou Bedňáci, skupina lidí s mentálním postižením. Klidnými folkovými melodiemi a nádhernými 
texty pomůže zbořit mýty o tom, že nám lidé s postižením nemají co sdělit a při porovnání s >>ulítlou<< kapelou 
Vasilův Rubáš nadnese paradoxní otázku: Jsou normálnější lidé s postižením nebo bez postižení? :-)  
 
Tento trojlístek uzavře hlavní hvězda večera - ženské vokální kvarteto Yellow Sisters, které za svou dlouholetou 
hudební kariéru prošly barvitým vývojem a nechaly se inspirovat africkými rytmy, přírodou, dětskou fantazií i 
mateřstvím. 
 
Moderovat bude pan Jaroslav Dušek spolu s naším kamarádem Kubou Zachatou (který má Downův syndrom). 
Doprovodným programem bude tichá dražba uměleckých výtvorů našich přátel s postižením a přehlídka 
„mimódní“ kolekce. 
 
Naším cílem je oslovit především „normální“ lidi z řad široké veřejnosti a zároveň maximálně zapojit do akce lidi 
s postižením. Protože klub není bezbariérový, vytvoříme lidský výtah, který umožní přístup lidem upoutaným na 
invalidní vozík. Česká komora tlumočníků znakového jazyka zajistí umělecké tlumočení celého koncertu pro 
sluchově postižené. Organizace Adventor zahájí během večera Putování po proudu – sérii osvětových akcí na 
téma poruch autistického spektra, čímž zároveň oslavíme Mezinárodní den autismu. 
 
Především ale zveme všechny lidi, kteří Prostřednictvím večera chceme ukázat širší veřejnosti, že spolužití s lidmi s 

postižením nemusí být vnímáno jako bariéra. Naopak je vzájemně obohacující a přináší do života spoustu veselých 

okamžiků a zábavy. Především ale chceme šířit myšlenku, že není důležité být "normální", ale hlavní je být spolu 

rádi. 


