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Rytmus Střední Čechy slavil na Benešovské radnici 15. narozeniny 

Ve středu 31. 10. 2018 v Benešově na Radnici proběhla oslava 15. let existence regionální 

neziskové organizace Rytmus Střední Čechy, o.p.s..  Pozvaní hosté ocenili fakt, že udržení 

fungující neziskové organizace je náročný úkol. Každý rok je vlastně malé vítězství. Zástupce 

vedení města Benešov pan Ing. Jiří Švadlena vnímá Rytmus Střední Čechy jako stabilní a 

spolehlivou společnost, kterou i město Benešov spolufinancuje ze svého grantového fondu. 

Pan Ing. Švadlena zdůraznil skutečnost, že je důležité stále mít na prvním místě snahu zlepšit 

nepříznivou sociální situaci lidí hledajících pomoc v odborných službách.  

To byla milá shoda se slovy ředitelky Rytmusu Střední Čechy Mgr. Pavly Fleischhansové, 

která dále ocenila spolupráci s jinými sociálními službami v regionu, se státními institucemi 

jako jsou praktické školy, pracoviště Úřadu práce v ČR a sociální odbory měst. Důležitá je pro 

Rytmus i spolupráce s rodinami lidí se zdravotním postižením, donátory i dobrovolníky. Dále 

Mgr. Fleischhansová vyzdvihla odbornou a lidsky přirozenou práci aktuálních i bývalých 

zaměstnanců ve společnosti. Zástupce správní rady pan Mgr. Pavel Goby vyzval veřejnost 

k respektu sociální činnosti, realizované v neziskových organizacích. Tyto organizace 

poskytují potřebné služby pro širokou společnost, které stát nakupuje za skromný objem 

financí. Proto „neziskovky“ poskytují službu často za nedostatečných finančních podmínek. 

V rámci oslav narozenin proběhla první samostatná vernisáž fotografií mladého umělce pana 

Samuela Johna Kinga. Fotografie zachycují každodenní život lidí se zdravotním postižením, 

kteří jsou s přiměřenou podporou schopni žít běžným způsobem života, samostatně bydlet, 

pracovat a bavit se jako každý jiný člověk ve společnosti. Nadějnému umělci se podařilo 

zachytit a tím odhalit vnitřní jiskru lidí se zdravotním postižením i rozmanitost situací v sociální 

službě. Během akce pan King uvedl: “Kdyby vše bylo stejně dokonalé, jako lidé na obálkách 

časopisů svět by nebyl rozmanitý. Vše by bylo příšerně škaredé. Je to právě rozdílnost, 

kontrast, které svět činí krásným…“ 

Obecně prospěšná společnost Rytmus Střední Čechy děkuje svým hostům za účast na oslavě 

a vernisáži, řečníkům za milá slova, panu Ctiradu Sedláčkovi a dětem vystupujícím v jeho 

souboru za hudební doprovod, panu Petru Mikulášovi a panu Růžičkovi za sponzorské dary a 

na závěr studentům Benešovského gymnázia Jáchymovi Povolnému a Jindřichovi Bezdíčkovi 

za dobrovolnickou pomoc při zajištění vernisáže a navazující výstavy. 

Rytmus Střední Čechy, o.p.s. zve veřejnost k návštěvě výstavy v Benešovské radnice.  

Můžete nahlédnout do minulosti organizace. Zjistíte, že pomohla uzavřít 181 pracovních 

poměrů lidem s mentálním, duševním či jiným zdravotním postižením v našem regionu. 



 
            

 
2 

 

 

Uvidíte každodenní asistentskou práci, která lidem pomáhá zvládat běžný dospělý život se 

všemi radostmi i povinnostmi. Výstava je instalována na Benešovské radnici do 23. 11. 2018. 


