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Spolek Míša a Míša se snaží 
propojovat život handicapova-
ných s životy zdravých lidí. Vše 
se děje pod záštitou Hany Nejed-
lé, která odpovídala na naše 
otázky. 
� Antonín Zvěřina

Proč spolek Míša a Míša vznikl? 
Pracovala jsem ve spolku, kde 

se zaměstnávali handicapovaní, a 
chtěla jsem jim pomáhat po svém. 
Mám nemocnou dceru, což byl také 
důvod. Spolek jsem založila v roce 
2012. Proč ten název? Protože jsou 
to jména členů  spolku.

Jaké byly vaše cíle?
Zapojovat handicapované do spo-

lečenského a pracovního proce-
su a propojovat zdravé a nemocné. 
Snažím se o to při všech akcích, kte-
ré pořádáme. Myslím si, že i zdraví 
se od handicapovaných mohou něco 
přiučit, a naopak. 

Aby se třeba oba tábory lépe chá-
paly?

Přesně tak. 

V minulosti byli handicapovaní 
často izolovaní.

Ani v dnešní době není vyhráno. 

Mají zdraví třeba předsudky vůči 
handicapovaným?

Setkávám se s tím. Když jsem zača-
la na zámku v Náměšti nad Oslavou 
pořádat Svatební veletrh, ihned jsem 
naznačila, že v něm budou hrát roli i 
handicapovaní. Jako modely, a ještě 
jsem chtěla jejich svatbu. 

Mnoho lidí mi říkalo, že taková 
akce je jen pro zdravé, a handicapo-
vaní tam nemají místo. Tyto názo-
ry mě neodradily, a myslím si, že to 
byla a je cesta správným směrem. 

Na druhou stranu mám od mnoha 
lidí podporu, zejména od těch, kteří 
mají s handicapovanými nějaké zku-
šenosti. Ale i od ostatních; záleží na 

člověku, jak se k tomu postaví. 

Svatební veletrh je největší akce, 
kterou spolek pořádá?

Ano, příští rok bude pátý ročník. 
Podvakrát jsme ho nepořádali, letos 
z důvodu rekonstrukce zámku, pro-
tože se opravovalo nádvoří, kde ho 
pořádáme. Další jsme zrušili, pro-
tože přislíbená účast jedné z celebrit 
se natolik oddalovala, že jsme se už 
nevešli do termínu. 

Jak se vám spolupracuje s kaste-
lánem Markem Bušem?

Velice dobře,  je to člověk, který má 
srdíčko na pravém místě a moc nám 
pomáhá.

Co to obnáší, připravit tak vel-
kou akci?

Tři čtvrtě roku intenzivní práce. V 
jeden den se konají dvě akce, samot-
ný Svatební veletrh, kde předvádíme 
svatební a společenské šaty,  a oprav-
dová svatba páru s handicapem.  

Jak spolek funguje? Scházíte se 
pravidelně?

Je nás 17, další tři členové jsou 
mimotřebíčští a dostanou se sem 
jednou za čas. Všichni se sejdeme 
na konci roku, kdy připravím malé 
občerstvení. Probereme, co jsme za 
rok vykonali, co je potřeba vylepšit. 
Od členů vyžaduji, aby říkali prav-
du, byť může být nepříjemná. Jenom 
tak se můžeme někam posunout. 
Během roku se scházíme třeba při 
častých módních přehlídkách. Před 
nimi si na setkání vyříkáme chyby, 
abychom se jich příště vyvarovali. 
Pořád se učíme.

Jak je vlastně váš spolek financo-
vaný?

Částečně z akcí, které pořádáme, i 
když nám nevynášejí žádné horent-
ní sumy. Dostáváme peníze od spon-
zorů, kterých si nesmírně vážíme. 
Od města Třebíč jsme letos dostali 
výtěžek vánoční sbírky, což nám veli-
ce pomohlo. Nežádala jsem o něj, 
město nám peníze nabídlo. Všem 
dárcům, kteří do sbírky přispěli, ješ-
tě jednou děkuji. 

Máte také, jako spolek, malou 
prodejnu?

Tu jsem chtěla, abychom mohli 
některé handicapované zaměstnat. 
Bohužel, město žádné odpovídající 
prostory v centru nemělo, nabídlo 
nám je na okraji, ale ty pro nás byly 
nevyhovující. Věděla jsem o prosto-
rách na Karlově náměstí, s majite-
lem jsme se domluvili na přepažení, 
abychom mohli využívat menší 
část. Velký prostor bychom finanč-
ně neutáhli. Majitel nám vyšel vstříc, 
ale i tak je pro nás prodejna velkou 
finanční zátěží. Na druhou stranu 
nám zákazníci říkají, že je v ní pěkná 
atmosféra. Prodejna funguje od roku 
2013.

Jak získáváte zboží?
Oblečení od lidí zdarma. My done-

sené kusy přebereme, a co se k pro-
deji nehodí, využíváme při výrobě 
keramiky, kterou zde také prodává-
me. 

Spolupracujete s dalšími organi-
zacemi, které pomáhají handica-
povaným? 

Velice je respektuji, ale mám nasta-
venou jinou cestu, kterou se chci 
ubírat. 

Kolik vlastně zaměstnáváte lidí?
Bylo jich šest, ale mění se to pod-

le financí. Sice žádáme stát o podpo-
ru na platy, ale ten ji poskytuje jen ve 
výši 75 procent. Dalších 25 procent 
musíme zaplatit sami. Musíme také 
zaplatit zdravotní a sociální pojiš-
tění, takže státu valnou část peněz 
státu vrátíme. Financování spolku je 
velice složité. 

Co přehlídky?
Účastní se jich lidé postižení jak 

psychicky tak fyzicky, a samozřej-
mě lidé zdraví. Nemůžu je přetěžo-
vat, ale jsou členové, kteří by klidně 
předváděli denně. 

Jaké máte plány do budoucna?
Plány si můžeme nastavit velké, 

ale je to o penězích. Jako nezisková 
organizace nemůžeme vytvářet zisk, 
a pak nám chybějí peníze na nějaký 
rozvoj. Pokud zisk překročíme, může 
nás postihnout Finanční úřad. 

Co byste chtěla dodat?
Ráda bych se zmínila o tělesně 

postiženém Michalovi, který je ve 
spolku od počátku a je mi - nám vel-
kou oporou. Jeho zásluhou jsme se 
začali  věnovat keramice, a  musím 
přiznat, že začátky byly velice složité. 
Zkusili jsme to v roce 2012, a kama-
rádka na Hartvíkovické pláži nám uká-
zala, jak na to. Musím přiznat, že naše 
první výtvory nebyly nejzdařilejší. Ale 
my na to byli pyšní a prodávali jsme 
je. Nyní se pořád zlepšujeme. Myslela 
jsem si, že Michal nebude moci vyře-
zat jednou rukou lampu. Ale je to u 
něho posedlost a vyrábí nejhezčí talen-
ty. Občas svoje umění představuje na 
různých akcích. Maluje také obrazy, a 
už měl dvě vernisáže a další ho čekají. 
Je to obdivuhodný člověk, který se s 
životem dokáže poprat. 

HANA NEJEDLÁ 

Spolek Míša a Míša sbližuje zdravé 
lidi s handicapovanými spoluobčany

SPOLEK Míša a Míša na jedné z mnoha módních přehlídek.  Foto: archiv spolku


