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Dobrý den, 
 

přinášíme vám další číslo periodika Dopis členům SPMP. Toto 
druhé číslo v roce 2016 vám přináší informace o aktivitách, které 

pro vás připravují pobočné spolky SPMP ČR Praha – jih,  
Praha – sever a Praha - západ. 

 
Pravidelně vám přinášíme také zprávy z jednání Republikového 

výboru SPMP ČR i novinky z webové stránky SPMP ČR 
(www.spmpcr.cz) 

 
 

Pokud někdo z vašich přátel neobdržel poštou „Dopis“ a domnívá 
se, že je členem spolku a má zaplacený členský příspěvek na rok 

2016, doporučuji se s dotazem obrátit na redakci „Dopisu“ 
(spmppraha-zapad@email.cz) nebo na předsedy jednotlivých 

pražských spolků. Adresář pro rozesílání „Dopisu“ je zhotoven 
z podkladů od předsedů pražských spolků.  

 
Znovu opakujeme - pro členy spolků se nic nemění – dále pokračují 
akce, které jsou členy vyžadovány a organizátoři se snaží i přinášet 
stále něco nového. Program spolků je vytvářený dle vašich návrhů 

a zájmem o některé aktivity. Být členem některého pobočného 
spolku v Praze přináší pravidelné doručení do poštovní schránky 

Dopis členům SPMP, výhody člena, možnost zasoutěžit si s námi a 
mít možnost publikovat v našem periodiku. 

 
Příští číslo bude mít již číslo 150. To budeme muset patřičně 

oslavit, a proto vás jistě bude čekat i malé překvapení. 
 

Přejeme vám příjemné čtení  
a mnoho nalezených aktivit, do kterých se rádi opět zapojíte. 

Omlouvám se, že toto číslo vychází o měsíc později. Zpoždění bylo 
způsobeno technickými problémy. 

 
Za redakční radu 

Eva Frančeová 
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SPMP ČR zapsaný spolek 
IČ: 00443093 
Adresa: Karlínské nám. 59/12, 186 03 Praha 8 – Karlín 
Webová stránka: www.spmpcr.cz 
Telefon: 221 890 415 
E-mail: spmp@seznam.cz 

 
 
 

 

Zpráva ze schůzek Republikového výboru SPMP ČR konaných 
18. - 19.3.2016 v Brně a 3.6.2016 v Praze 
 
Poradenské centrum v Karlíně 

 je určeno pro členy i nečleny SPMP 

 kontakt a informace na webových stránkách SPMP ČR 

 nabízí možnost pojízdné poradny na pobytech 

 od ledna 2016 se PC rozšířilo o 2 osoby, v Praze je to pan Petr Eisner DiS 

 přivítá předání osobních zkušeností a příběhů 
 
Mezinárodní konference Europe in Action 2017 

 RV odsouhlasil změnu termínu a podstaty plánované Národní konference 

 Původní termín se ruší z důvodu možnosti uspořádání mezinárodní 
konference 

 Nový termín je 1.-3.6.2017 

 místo a téma budou upřesněny 
 
Pracovní skupiny při RV 

 pracovní skupiny by přivítaly vaše zkušenosti s nástroji nového 
občanského zákoníku, s jednáním s úřady (pozitivní i negativní) 

 
Zpráva z NRZP 

 RV nominoval předsedkyni SPMP ČR Ivanu Ambrosovou jako kandidátku 
do republikového výboru NRZP, ta byla v květnu 2016 na volebním 
shromáždění NRZP zvolena do RV NRZP. Gratulujeme. 

 
Zaslala Jana Čajková, členka RV SPMP ČR 

 

Už vím!  

Srozumitelně o duši a těle pro ženy s 

mentálním postižením 

Tisková zpráva  
V dubnu 2015 začal projekt „Už vím! Srozumitelně o duši 
a těle pro ženy s mentálním postižením“. Společnost pro 

podporu lidí s mentálním postižením v ČR (SPMP ČR) vydala 
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v rámci projektu brožury na témata týkající se sexuality žen s mentálním postižením. 
Jedná se o pět brožur na pět různých témat: 

 

 Život ženy (dospívání, menstruace, stárnutí, klimakterium, první lásky atd.)  

 Láska, sex a já (přátelství, partnerské vztahy, sex, antikoncepce)  

 Těhotenství  

 Gynekologická prohlídka  

 Sexuální násilí  

 
Brožury jsou určeny ženám s mentálním postižením a jsou zpracovány jednoduchou 
formou s obrázky. Na jejich tvorbě spolupracovaly ženy s mentálním postižením a 
odborníci, s kterými jsme konzultovaly obsah brožur.  
Tyto brožury vznikly v rámci projektu „Už Vím! Srozumitelně o duši a těle pro ženy s 
mentálním postižením“. Tento projekt byl podpořen grantem z Islandu, 
Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Partnerem projektu byla Islandská 
univerzita, „Centrum pro studium postižení“. Díky podpoře v hlavním grantu i 
doplňkovém grantu se pracovnice „Společnosti pro podporu lidí s mentálním 
postižením“ a pracovnice „Centra pro studium postižení“ mohly dvakrát setkat a 
konzultovat společně své zkušenosti. Možnost seznámit se s praxí z Islandu byla pro 
projekt a jeho výstupy velmi cenná.  
 
V rámci projektu vznikly také webové stránky www.uzvim.org, které jsou zdrojem 

informací a praktických návodů pro všechny, kteří se o téma sexuality žen s 
mentálním postižním zajímají a potřebují se v něm zorientovat. Část webových 
stránek je věnovaná sexuálnímu násilí, obtěžování a co s ním. Na stránkách jsou 
také uveřejněny příběhy lidí s mentálním postižením, které se nějak dotýkají tématu 
partnerství, sexuality.  
5 brožur na téma sexualita je možné z webu stáhnout v elektronické podobě.  
 
Brožury v tištěné podobě jsou bezplatné a jsou k dispozici všem, kdo o ně mají zájem. 
Zájemci si je mohou osobně vyzvednout v kanceláři SPMP ČR v Praze – Karlíně, 
nebo Brně – Komárově.  
Brožury je možné také zaslat poštou za poštovné a balné. Více informací k distribuci 
brožur najdete na http://www.uzvim.org/?page_id=12.  

Projekt „Už Vím!“ skončil v březnu 2016. Díky němu se podařilo SPMP ČR získat 
řadu cenných zkušeností a výstupů, které bude dále používat ve své práci. 

 
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.  

www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz 

 
Máme nového konzultanta pro oblast vztahů, sexuality a 
zneužívání 
 
Od 1.3.2016 máme v Poradenském centru nového konzultanta v oblasti vztahů, 
sexuality a zneužívání Petra Eisnera Dis., který je sociální pedagog s bohatou 

praxí v práci s lidmi s postižením. Více než deset let se aktivně věnuje oblasti 
sexuality a vztahů lidí s postižením, včetně vzdělávání pracovníků, rodičů a přímé 
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práci s lidmi s postižením formou intervencí, sexuální osvěty a výchovy. Je autorem 
několika odborných pomůcek a publikací na téma sexuality lidí s postižením. 
 
Osobní konzultace probíhá v Praze a je možná po předchozí dohodě a setkání trvá 
60 – 90 minut. Přijít lze s jakýmikoli problémy nebo otázkami týkajícími se sexuality 
a vztahů. Konzultaci mohou využít rodiče lidí s postižením, sami lidé s postižením 
individuálně nebo v páru. V poradně jsou k dispozici speciální pomůcky a návštěva 
může být v případě přání anonymní. Je možné domluvit i konzultaci mimo 
Prahu. V případě zájmu se můžete na konzultaci objednat přes Poradenské 
centrum SPMP ČR: poradna@spmpcr.cz, Tel: 221 890 436, 776 237 799 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPMP ČR z.s.  –  důležité kontakty 
 

Camille Latimier - ředitelka 
Kontakt:  email: camille.latimier@spmpcr.cz, tel.: 221 890 415, 776 237 799 
Michaela Hodíková - zástupce ředitelky, Office manažerka 
Kontakt : email: michaela.hodikova@spmpcr.cz, tel.: 221 890 415, 776 237 799 

 
PORADENSKÉ CENTRUM SPMP ČR 
tel.: 221 890 436, 776 237 799 
 

Anna Blažková - vedoucí Poradenského centra SPMP ČR, sociální pracovnice 
Xenie Dočkálková - psycholožka 
Pavlína Mroczkowská - speciální pedagog 
Eva Kremlíková - sociální pracovnice 
Michaela Stoklasová - sociální pracovnice 
Barbora Uhlířová - sociální pracovnice, detašované pracoviště Brno,  

email: barbora.uhlirova@spmpcr.cz, tel.: 545 581 458, 731 275 801 

mailto:camille.latimier@spmpcr.cz
mailto:michaela.hodikova@spmpcr.cz
mailto:barbora.uhlirova@spmpcr.cz
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Důležité informace pro členy pobočného spolku Praha – jih 
 

KONZULTAČNÍ HODINY 
 
Pro setkávání, placení příspěvků, přihlášení na akce a konzultace máme k dispozici 
kancelář v Karlíně, kde má sídlo republikový orgán SPMP ČR a kde také máme k 
dispozici poradnu. Tuto kancelář máme pronajatou společně s pobočným spolkem 
Praha - západ, vždy ve čtvrtek, jednou za čtrnáct dní. Kancelář najdete ve třetím 
patře (výtah), na adrese Karlínské náměstí 58/12, Praha 8 - Karlín. Stanice tramvaje 
Karlínské náměstí.  
 
Konzultační hodiny: 13.10., 27.10, 10.11., 24.11., 8.12. 2016 vždy od 10 do 12 
hodin. 

V případě potřeby si můžete osobně sjednat schůzku telefonicky u každé 
předsedkyně spolku mimo uvedené hodiny. 
 

WEBOVÉ STRÁNKY http://www.spmppraha-jih.cz 
 
Máme nové webové stránky http://www.spmppraha-jih.cz/ - zadejte celou adresu 
nebo se na naše stránku můžete přihlásit přes webové stánky SPMP ČR v sekci 
Kontakty a na mapce klikněte na Prahu. Najdete tady informace o akcích, informace 
o našem spolku a fotogalerii. Prosím o trpělivost, stránky stále upravujeme. 
 

PLACENÍ PŘÍSPĚVKŮ BANKOVNÍM PŘEVODEM 
 
Placení příspěvků bankovním převodem: jako variabilní symbol uvádějte členské 
číslo popřípadě jméno člena. Toto číslo je uváděné na obale každého dopisu členům. 
Pokud své číslo neznáte, volejte, dozvíte se ho. Děkujeme všem, kteří se 
zaregistrovali u našeho spolku a vyplnili přihlášku. Kdo ještě neměl čas, tak si 
přihlášku vyžádejte a vyplňte. 

SPMP ČR pobočný spolek Praha – jih 
IČ: 04069811 
Transparentní účet: 2300866657/2010 
Poštovní adresa: Levského 3209/7, 143 00 Praha 4 
Webová stránka: http://www.spmppraha-jih.cz/ 
Email: spmp.praha-jih@seznam.cz nebo 

spmp.praha4@seznam.cz 
Dana Lacinová, předsedkyně spolku 

Telefon: 606 511 304, v pracovní dny 17 - 20 hodin 
Jana Čajková,  místopředsedkyně, telefon: 602 332 828  
Zuzana Bláhová, místopředsedkyně a vedoucí SK    

Slavoj SPMP Praha – jih, telefon: 732 988 250 
Konzultační setkání: dle rozpisu níže, Karlínské nám. 

58/12, 3. patro, Praha 8 – Karlín nebo po telefonické 
domluvě. 
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NOVINKY  
 
V měsíci září založíme svépomocnou skupinu rodičů. Je to nejlepší způsob ke 

sdílení svých zkušeností a starostí, vyplývajících z péče o naše blízké. Budeme 
pořádat besedu s právníkem a s pracovnicemi našeho poradenského centra ohledně 
NO (nového občanského zákoníku). Při těchto besedách se můžete zeptat na vše, 
co vás nejvíce zajímá. Jestli máte zájem o účast na těchto besedách, prosím, 
zatelefonujte mi nebo napište e-mail. Včas vám oznámím termín besed. Jsou 
plánované na říjen 2016. Počet účastníků je limitován. Pro naše děti bude připraven 
program.  
 
Sledujte naše webové stránky - http://www.spmppraha-jih.cz/, najdete vše v 
sekci NOVINKY. Sledujte také webové stránky SPMP ČR, můžete zde najít 
mnoho užitečných informací, třeba, jak si orientačně spočítat důchod a 
podobně, v sekci PUBLIKACE si můžete stáhnout informace o novém 
občanském zákoníku - "Podpora, ochrana a svéprávnost lidí s mentálním 
postižením podle nového občanského zákoníku" - http://www.spmpcr.cz/ 

 
 

Připravujeme: 
 
říjen - aktivní soboty s arteterapií, schůzka svépomocné skupiny rodičů 
listopad - členská schůze SPMP ČR pobočného spolku Praha - jih, aktivní soboty s 

arteterapií, schůzka svépomocné skupiny rodičů 
prosinec - soutěž "Čertovské puzzle", aktivní soboty s arteterapií, schůzka 

svépomocné skupiny rodičů, předvánoční posezení 
 
SK Slavoj a SK Šemík - plánujeme: 
září (účast) - Atletický Jindřicháč (speciální kategorie handicapovaných - Hry 

usměvavých srdcí HUS-SKOK J. Hradec) 
listopad (účast) - republikový turnaj ve stolním tenisu ve Dvoře Králové nad Labem 

(České hnutí Speciálních olympiád) 
listopad (účast) - turnaj ve stolním tenisu pro veřejnost v rámci programu Sportuj s 

námi: O Pohár Města Jindřichův Hradec/HUS-SKOK JH 
prosinec - Vánoční turnaj ve stolním tenisu jednotlivců (SK Slavoj SPMP Praha-jih) 

 
 
 

Všem Vám přejeme krásné letní dny. Těšíme se na setkání s vámi a 
jsme stále s vámi Dana Lacinová, Jana Čajková, Zuzana Bláhová za 
výbor a Bohuna Juranková za redakční radu. 
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Vážení členové, 
 
jste srdečně zváni na členskou schůzku v pondělí 3. října 2016 od 17 hod., v 

našem sídle Ječná 1434/11. 
Program: 

1. zpráva z RV, ze sportovních klubů, ze vzdělávacích aktivit 
2. zpráva hospodářky Ing. Bláhové 
3. diskuse, návrh a volba nové/ho předsedy (případně vedení), protože já( 

Pospíšilová) končím s aktivitami pro SPMP k 31.12.2016. Atmosféra, která 
nastala po dělení není pro mojí práci příznivá. Slýchávám o nesmyslnosti 
tohoto aktu, ale během realizace nikdo ze členů žádné vyjádření neposkytl. 
Asi mělo proběhnout jakési referendum o návrhu z RV. Zájemci o tuto práci 
se mohou přihlásit osobně 

4. využití sídla Ječná 11 
5. nominace /volba/ delegátů na Národní konferenci v listopadu (datum bude 

upřesněno) 
6. zajištění nasmlouvaných akcí 
7. různé /přihlaste svůj diskusní příspěvek/ 

 
Zkontrolujte si prosím úhradu členských příspěvků, tento Dopis 149 je rozesílán podle 
nového adresáře. Stále je potřeba hledat přízeň sponzorů pro naši činnost. 

Zdraví Pospíšilová (602677653,776320823) 
 
Vážení přátelé, 
 
jsem velmi ráda, že se členové našeho pobočného spolku pomalu aktivizují. Pro 
informaci všem uvádím: 

 přítomnost hospodáře v sídle spolku v Ječné 11 o prázdninách bude 18.7., 
1., 12., 22.8. a 5.9, v době 14 – 15 hod, dále pak vždy v pondělí 14 – 16 
hod.. 

 členské příspěvky je možné doplatit vždy v sídle spolku Praha 2, Ječná 11, 
případně na účet č.2100897440/2010. 

 Ten, kdo nebude mít zaplacené členské příspěvky již náš Dopis členům o 
aktivitách SPMP poštou nedostane. 

Přeji Vám i Vašim dětem příjemné a pohodové léto. Těším se na Vás na akcích 
SPMP. 

Srdečně Vás zdraví Eva Bláhová 

SPMP ČR pobočný spolek Praha – sever 
IČ: 04066103 
Bankovní účet: 2100897440/2010 
Adresa: Ječná 1434/11, 120 00 Praha 2 
Webová stránka: www.spmp-praha-sever.cz 
Email: spmp.praha@volny.cz 
Vlasta Pospíšilová, předsedkyně spolku 

Telefon: 222 250 603, mobil: 602 677 653 
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Informace pro členy pobočného spolku PRAHA – ZÁPAD 
 
Vykročili jsme do druhé poloviny roku 2016.  Děkuji všem členům, kteří splnili svoje 
členské povinnosti, zaplatili včas členský příspěvek, a aktivně se zapojili do 
programů, které organizujeme. Spolupráce pobočných spolků přináší ještě vyšší 
pestrost nabídky, ale také tradiční akce, které se organizují pravidelně již několik let. 
Členové všech pobočných spolků mají právo na účast na akcích pořádaných 
pobočnými spolky SPMP ČR za stejných podmínek. Podmínkou je zaplacený členský 
příspěvek. Členství ve spolku přináší i zvýhodněnou členskou cenu na akci. 
 

Konzultační hodiny 
 
Datum: 13. října, 27. října, 10. listopadu, 24. listopadu, 8. prosince 2016 
Čas: od 9.30 do 12 hodin 
Místo: Karlínské nám. 58/12, 3. patro, Praha 8 – Karlín  
Doprava: stanice tramvaje Karlínské náměstí 

Snažím se poskytnout konzultační dobu pro osobní setkání s vámi a maximálně ji 
využít, ale z důvodu mojí pracovní doby ve škole, bohužel musím odcházet dříve. 
Zástupci z pobočného spolku Praha – jih vám poskytnou informace a služby 
za pobočný spolek Praha – západ v době mé nepřítomnosti. Velmi ji tímto děkuji. 
V případě potřeby si můžete sjednat telefonicky osobní schůzku se mnou i mimo 
uvedené hodiny. Eva Frančeová 
 

Akce v druhé polovině roku 2016 
 
Připravili jsme vycházky, výlety za poznáním, sportovní soutěže a zajímavé tvůrčí 
dílny. Akce jsou pro všechny zájemce, nejen z řad členů pobočných spolků SPMP 
ČR. Váš zájem a účast nás potěší. Vše sledujte v jednotlivých nabídkách v „Dopise“ 
nebo na našich webových stránkách www.spmppraha-zapad.cz. Nezapomeňte se 
vždy včas přihlásit na akci. Počet míst je často kapacitně omezen. 

SPMP ČR pobočný spolek Praha – západ 
IČ: 71172149 
Transparentní účet: 5556055560/2010 
Poštovní adresa: Kodymova 525/2, 158 00 Praha 5 
Webová stránka: www.spmppraha-zapad.cz 
Email: spmppraha-zapad@email.cz  
Eva Frančeová, předsedkyně spolku 

Telefon: 604  908  837 – v pracovní dny 17 - 21 hodin 
Renata Kalcovská, místopředsedkyně, tel.: 731  561  034  
Hana Okálová, místopředsedkyně a vedoucí SK  

Plaváček SPMP Praha – západ,  telefon: 733  711  983 
Konzultační setkání ve spolupráci s pobočným spolkem 
Praha – jih na adrese: SPMP ČR, Karlínské nám. 58/12, 

3. patro, Praha 8 – Karlín. Termíny uveřejněny níže. 
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Vstupenky na „Mikulášskou“ začneme prodávat 13. října 2016, akci organizuje náš 
spolek ve spolupráci s dalšími pražskými spolky.  
V listopadu se uskuteční členská schůze našeho pobočného spolku. Vaše náměty 
na akce a připomínky ke zlepšení našich aktivit, prosím, zašlete na můj email, 
zatelefonujte nebo přijďte osobně říci v termínu konzultačních hodin v Praze – 
Karlíně. 
Těšíme se na vás a přejeme příjemný čas prožitý s námi.  

Za pobočný spolek Praha – západ 
 Eva Frančeová, předsedkyně pobočného spolku Praha - západ 

 
 
PŘIPOMENUTÍ 
 

FOTO 2016 – fotografická soutěž 
Téma soutěže: NECHME JE ŽÍT, RŮST 

Fotografie by měly zachytit zajímavou faunu a flóru kolem nás v České 
republice.  
Kategorie: 1. Fauna  /  2. Flóra 

Fotografie a výtvarné práce zasílejte elektronicky v maximální velikosti 1MB 
na email: spmppraha-zapad@email.cz. Zasláním své vlastní práce autor souhlasí s 
podmínkami soutěže a také s uveřejněním svých prací k propagaci soutěže bez 
nároku na honorář. 
Vyhlášení soutěže: duben 2016, uzávěrka soutěže: 31. srpna 2016 
Vyhlášení výsledků: říjen 2016, budou předány věcné ceny za 1., 2. a 3. místo. 

Informace: Eva Frančeová, předsedkyně spolku Praha – západ, tel.: 604 908 837 

 

 
POZVÁNKA 

na členskou schůzi 
pobočného spolku SPMP ČR Praha – západ 

 

dne 26. listopadu 2016 
od 15 hodin. 

 Místo: Karlínské nám. 58/12, 2. patro, Praha 8 – Karlín 
 

Program*: 
1. Rok 2016 – aktivity, hospodaření 
2. Plány na rok 2017 
3. Diskuze 

 
Eva Frančeová, předsedkyně spolku 

 
*program bude upřesněn před termínem členské schůze 
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V prvním pololetí roku 2016 se uskutečnilo mnoho 
sportovních soutěží a další jsou připraveny na druhé pololetí. 
Jistě si vyberete a se sportovním nasazením se zúčastníte. 
Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se a prožít tu nádhernou 
sportovní atmosféru v kolektivu přátel.  
Všechny naše sportovní kluby jsou členy Českého hnutí 
speciálních olympiád (ČHSO), které je oficiálním 

akreditovaným národním programem Special olympicas 
(http://www.specialolympics.cz). 
 

 

 Sportovní klub Slavoj SPMP Praha - jih 
 
Zdravím všechny sportovce a příznivce SK Slavoj SPMP 
Praha a SK Šemík SPMP Praha, registrovaných v ČHSO. 
 
Během března a dubna jsme odehráli 11. ročník 

dvoukolového turnaje družstev ve stolním tenisu „O pohár 
MČ Praha 10“. Letos se zúčastnilo 29 sportovců v 10 družstvech (další 2 družstva 
během turnaje odstoupila). V červnu proběhlo na radnici MČ Prahy 10 za přítomnosti 
starosty MČ Praha 10 pana ing. Vladimíra Nováka vyhlášení výsledků. 
 
Na poslední květnový víkend odjelo sedm členů klubu tenisu do Sedlce, na školení 

ČHSO ve stolním tenisu do Sedlce, zaměřené na unified. První den odpoledne 
proběhlo teoretické školení, připomenutí pravidel, byla věnována pozornost zásadám 
tréninkových metod. Toho se fundovaně ujala Lucka Francová. Sporných situací k 
řešení bylo dostatek. Vše se podařilo zdárně vysvětlit. Následovala přednáška o 
sexuálních potřebách a právech lidí s mentálním postižením. Lektorsky byla zajištěna 
doc. Danou Štěrbovou, která svým výkladem s praktickými ukázkami zprvu zaskočila 
posluchače, ale následně byla odměněna potleskem. Přiblížila názorně situace, do 
kterých se naši sportovci i jejich doprovod občas dostávají, a to jak v podmínkách 
tréninku, tak při výjezdech na soutěže. Školení bylo doprovázeno četnými dotazy, 
příklady z praxe, diskutována byla opět jak prevence nevhodného chování, tak dobré 
příklady řešení. Odezva byla velmi kladná. Večer si naše skupina vyšla do Prčice. 
Sobota byla věnována praktickým činnostem u stolu. Účastníci byli rozděleni do 4 
skupin. Celé dopoledne druhého dne probíhala praktická cvičení, všichni jsme si 
vyzkoušeli „Test individuálních dovedností“ a odpoledne si samostatně zorganizovali 
turnaj unified všech zúčastněných. Třetí den jsme si zopakovali získané znalosti 
formou testu a na závěr převzali Osvědčení o absolvování školení. 
 
Druhý víkend v červnu jsme se vydali na již 21. ročník turnaje ČHSO v 

přehazované, do Dřevěnice. V pátek odpoledne probíhala registrace, ubytování v 
kempech v Dřevěnici a okolí. Před večeří jsme si mohli vyzkoušet plážovou 
přehazovanou. Po večeři proběhlo školení trenérů a pak losování družstev do skupin. 
Současně probíhaly venku, na kurtech, soutěže pro sportovce. V sobotu jsme 
odehráli většinu zápasů, odpoledne sledovali seskok a přistání 12 parašutistů. Po 
večeři proběhla očekávaná diskotéka, kterou tradičně, jako předchozí roky, ukončil 
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ohňostroj. V neděli jsme dohrávali poslední zápasy, hned nato byly vyhlášeny 
výsledky (Slavoj ve skupině C se umístil na 5. místě, Šemík ve skupině A získal druhé 
místo). Hned v pondělí po turnaji v přehazované odjeli 4 členové klubu na 2. 
republikový turnaj v bocce do Olomouce. Přivezli do Prahy jednu zlatou, dvě stříbrné 
a jednu bronzovou medaili a ještě stužku za 4. místo. V červnu také proběhly 
plavecké soutěže na Slávii, pořádané Pobočným spolkem SPMP Praha – západ, SK 
Plavci. Naši sportovci se zúčastnili pod SK, se kterými plavání trénují (Plavci, 
Plaváček, Modrý klíč). Jako poslední akci v tomto pololetí jsme uspořádali již 14. 
ročník Jarního turnaje (dříve Mušle). Letos se zúčastnilo 24 sportovců v pěti 
výkonnostních skupinách. V každé skupině první tři dostali medaile a diplom, ostatní 
Pamětní list. Všichni sportovci si odnesli malé dárky. 
 
V červenci se chystáme na 6. letní sportovně-rehabilitační soustředění členů 
našich klubů. 

 
Tréninky ve druhém pololetí začínají v Holešovicích 8. 9. 2016 každý čtvrtek mezi 
14 až 17 hodinou ve dvou skupinách (vedou pí Lázničková a Rimbalová). 
 
Na Topolce, v tělocvičně JÚ začínáme 2. 10. 2016, potom každých 14 dní, od 14 
do 17 hodin. 
 

Vzhledem k tomu, že to stále ještě není všem jasné, opět upozorňuji, že přes změny 
v řízení SPMP Praha a dělení pražské organizace na tři části, se pro naše sportovce 
nic nemění!!! Mohou být členy kteréhokoliv pražského spolku, i když SK Slavoj a SK 
Šemík budou pracovat pod SPMP pobočný spolek Praha - jih. Jsem ráda, že naši 
sportovci dosahují velice dobrých výsledků a vždy bojují fair play. 
 
Děkuji všem příznivcům za jakoukoliv pomoc, ať pracují jako trenéři, nebo jako 
rozhodčí, případně nám pomáhají jinak. Všem vám přeji krásné léto. 

Zuzana Bláhová 
 

 

Sportovní klub Plavci SPMP Praha – sever 
 
17. 6. 2016 se uskutečnily Pražské plavecké závody ve 

spolupráci s Plaveckou školou pí. Boubínové, v bazénu 
Slávia Praha 10. Záštitu poskytl p. starosta MČ Praha 10 Ing. 

Vladimír Novák, který věnoval sportovcům pamětní medaile a drobné dárky. Podporu 
také poskytl MHM Prahy v rámci akce Praha evropské město sportu. Účastnilo se 60 
plavců, kteří prokázali velice dobrou úroveň, někteří i přes větší postižení projevili 
snahu a sportovního ducha. 
 
Plavání od září začíná na Výstavišti 6. 9. 2016 od 15.30 hod., na Slávii 9. 9. 2016, 
sraz 14.45 hod. v hale.  

 
Čekají nás závody ČHSO v listopadu v Lounech. Ještě nevím počet závodníků. 

Na shledanou Pospíšilová Vlasta 
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SK Běžci Běchovice SPMP Praha – sever   
 
Sportovní klub Běžci Běchovice se v minulém období zúčastnil mimo jiné 

atletických závodů SO v Brně. Zde jsme získali plno ocenění za jednotlivé atletické 
disciplíny i stříbrnou medaili jako štafeta na 4 x 100 m. Z Brna naši sportovci odjížděli 
spokojení a rovnou do Šumperka na další atletické zápolení. Ze Šumperka máme 
dokonce poháry za skvělé výkony a samozřejmě i medaile. 
 

V červnu jsme vyrazili do Olomouce na turnaj v BOCCE, na regionální hry 
Speciálních olympiád. 
Zde jsme získali zlato a stříbro v jednotlivcích, stříbro jako tým a druzí jsme byli i ve 
hře UNIFIED. Spokojeni jsme se po návratu do Prahy zúčastnili plaveckých závodů 
SPMP Praha – sever na Slavii. Za plavání také všichni získali krásné ocenění a 
odměny. Všichni se opravdu velmi snažili a podali skvělé výkony ve všech sportech, 
na všech závodech. Jako trenér všem velmi děkuji, mám velikou radost a těším se 
na nový školní rok na tréninky a závody. 
 

V létě, spíše na podzim nás čeká sportovní soustředění – pár dní plných pohybu, her, 
výletů, kamarádů a legrace.   
 
A s novým školním rokem začnou opět pravidelné tréninky ve škole 
Hloubětínská 700, ve středu od 18,00 hod. do19,30 hod.  
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V září  náš klub v rámci Evropských dní sportu se zúčastní závodu. 
 
Mladé Běchovice – Běchovická stovka, a to 17. září na travnatém hřišti v 
Běchovicích. 

Zveme i  všechny naše kamarády – více na www.mlade-bechovice.cz, přihlásit se 
můžete i telefonicky nebo mailem Haně Kratochvílové – tel. 732846789, 
jana.kratochvilova@volny.cz. 
 
Po dohodě plánujeme opět plavání a také od října tréninky v pátek na 
Strossmayerově náměstí pod záštitou USK Praha.   

 
V říjnu nás také čeká turnaj ve stolním tenise „O Pohár starosty Prahy 14“, výlet do 

Krkonoš nebo Jizerských hor a prodloužený sportovní víkend spojený snad s jízdou 
na koních. 
 
Všem přeji krásné léto plné pohody, bez nemocí a úrazů a těším se zase na 
shledanou při sportování všeho druhu. 

Hana Kratochvílová 
zástupce a trenér klubu 

Běžci Běchovice SPMP Praha – sever 
 
 
 

Sportovní klub Plaváček SPMP Praha – západ 
 
Pravidelné plavání začíná  v úterý 6. září 2016 od 16 
hodin, opět v bazénu v Tyršově domu. 

Zájemci o plavání se obraťte na vedoucí sportovního klubu 
Hanu Okálovou, telefon: 733 711 983, email: 
H.Okalova@seznam.cz. 
Informace také na webu: www.skplavacek.cz 

 
 

O  KAPŘÍ ŠUPINKU 
 
SK Plaváček SPMP Praha - západ připravuje plavecké 
závody, 3 ročník. Termín: 13. září 2016 od 16 hodin do 18 
hodin. 

 
Přihlášky u paní Hany Okálové, vedoucí sportovního klubu, 
telefon: 733 711 983, email: H.Okalova@seznam.cz. 
 

Přeji všem krásné prázdniny Hanka Okálová 

 
 
 

http://www.mlade-bechovice.cz/
mailto:jana.kratochvilova@volny.cz
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Nechcete jet na jednodenní výlet sami, pojeďte s námi. 
Připravujeme pro vás zajímavé cíle. Česká republika je 
pokladnicí přírodních, historických, technických a mnoho 
dalších míst. Získáte nejen nové znalosti a možná i 
kamaráda ze společného výletu.  
 
 
 

 
 

30. července 2016 Výlet na Větruši  
 
Pojedeme vlakem do Ústí nad Labem, pak lanovkou na zámeček Větruše, kde je 
rozhledna a přírodní bludiště. Podrobnosti sdělím přihlášeným.  

 Těším se na vás Dana Lacinová 
organizátor: SPMP ČR p.s. Praha – jih 

 

20. srpna 2016 Výlet na Karlštejn  
 
Pojedeme na hrad Karlštejn a svezeme se kočárem až ke hradu. Podrobnosti 
sdělím přihlášeným. 

Těším se na vás Dana Lacinová 
organizátor: SPMP ČR p.s. Praha – jih 

 
 

10. září 2016 Vinobraní na Kuksu 
 
Druhá sobota v září vždy patří slavnostem vína a burčáku v romantickém prostředí 
Kuksu. Kuks by byl zřejmě dodnes jen pomístním názvem u vísky Slotov, kdyby si jej 
za své letní sídlo nevybral František Antonín Špork, významný objednavatel 
uměleckých děl přelomu 17. a 18. stol., jedna z nejzajímavějších postav českého 
baroka. Jeho zásluhou zde vznikl ostrov barokního umění, inspirovaný mnoha 
evropskými vzory, obraz ideálního světa, jehož součástí je krom života kypícího v 
hraběcí rezidenci a lázních také duchovní a charitativní složka v podobě kláštera s 
hospitalem, korunovaným hrobkou svého zakladatele a hřbitovem špitálních 
chovanců, věčností a smrtí. Smrt a život, zábava a rozjímání v důmyslné scenérii, tak 
jak to vidělo baroko. (www.hospital-kuks.cz).  

Informace: Eva Frančeová, předsedkyně spolku Praha – západ, tel.: 604 908 837 
organizátor: SPMP ČR p.s. Praha – západ 

 
 

17. září 2016 Po stopách kocoura Mikeše (9 km) 
 
Město Mnichovice Vás zve na 13. ročník turistického pochodu na pochod nejen po 
stopách kocoura Mikeše. Start: 8:00 – 11:00, místo startu: Mnichovice, Turistické 
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informační centrum, cíl: Mnichovice, Turistické informační centrum. Startovné: 
dospělí 30 Kč a děti 15 Kč. 
Připojte se k nám na společnou vycházku do Hrusic s mnoha překvapeními pro děti. 

Informace: Eva Frančeová, předsedkyně spolku Praha – západ, tel.: 604 908 837 
SPMP ČR p.s. Praha – západ 

 
 
 

 
Zdá se vám celodenní výlet dlouhý? Můžete si vybrat 
vycházku po Praze. Praha je krásné město, kam se rádi 
vracejí i cizinci. Praha je bohatá ve své historii, nabízí 
nádherná místa a zákoutí k návštěvě. Pojďme společně 
odhalit ještě nepoznané nebo se vrátit do míst, která nás 
vždy obohatí svou tajemnou atmosférou. 
 
 

 

1. října 2016 Vycházka do Zoo Praha 

 
Zvu zájemce o pravidelnou vycházku do ZOO na sobotu 1.října. O průvodce a 
případnou slevu na vstupném nebo o volný vstup budu žádat jako každý rok ředitele 
ZOO. 
Sraz účastníků vycházky u odjezdu autobusu do Troje č.112 (neb zvláštního 
autobusu do ZOO) v 9.40 neb v 10 hod. před pokladnou do ZOO. Doba trvání 
vycházky 2 hod. Dále je možné pokračovat obědem a Botanickou zahradou neb 
zahradou Trojského zámku. Průkazky s sebou. 

organizátor: Eva Bláhová, SPMP ČR p.s. Praha - sever 
 
 

19. listopadu 2016 Praha - Literární stezky  (9 km) 
 
 
Start:  9:30 -11:00 (9 km), místo startu: nádvoří Strahovského kláštera, Praha 1, cíl: 
12:00 -17:00 hodin, místo cíle: Praha 1, restaurace U Valšů. Organizuje KČT (kct-
praha-karlov-turban.webnode.cz), ale i vy se můžete zúčastnit a poznat nové 
zajímavosti. Připojte se k nám. 

Informace: Eva Frančeová, předsedkyně spolku Praha – západ, tel.: 604 908 837 
SPMP ČR p.s. Praha – západ 

 

 
 
AKTUÁLNÍ NABÍDKU AKCÍ  
NALEZNETE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH SPOLKŮ 
NEBO VÁM INFORMACE SDĚLÍ PŘEDSEDOVÉ SPOLKŮ. 

 
 

http://kct-praha-karlov-turban.webnode.cz/
http://kct-praha-karlov-turban.webnode.cz/


149. DOPIS ČLENŮM SPMP  srpen 2016 

19 

 

 
V této rubrice vás zveme na společenské akce, které jsou 
vždy členy našich spolků velmi očekávané. Věříme, že opět 
prožijeme společné krásné chvilky. 
Opět bude „Parník“, „Mikulášská“, vánoční koncert i taneční. 
A možná, že do konce roku přijde…i další překvapení. 
 
 
 

 
10. září 2016 Parník Cecílie 

 

Sraz budeme mít na Dvořákově nábřeží u 
můstku č. 10, který je pod nemocnicí na Františku, 
ve 14 – 14.30 hodin. Odplouvat budeme v 15 
hodin a připlujeme tamtéž v 17 hodin. Hrát nám 
budou Černí baroni. Nejlépe se dostanete tramvají 
do stanice "Právnická fakulta" a pak pěšky směr 
nemocnice na Františku, ale jděte po náplavce. 
organizátor: Dana Lacinová, SPMP ČR p.s. Praha – jih 

 

 
Taneční v Karlíně 
 

Začínáme 8. října 2016 od 16.30 hodin, 

Karlínské spektrum, dále budeme pokračovat 22. 
října, 5. a 19. listopadu od 16.30 do 18.30 hodin. 

Hledáme ochotnou osobu k výběru vstupného. Hodiny 
povede opět taneční mistr p. Rubač se svými 
spolupracovníky.  

organizátor: SPMP ČR p.s. Praha – sever 
 

 
 
Vánoční koncert Chorea Bohemica 

 
Zájemci o společnou účast na vánočním koncertu Chorea 
Bohemica ve Stavovském divadle si objednají lístky u Evy 
Bláhové v sídle spolku Praha-sever v Ječné ulici neb na 
tel.č. 281864699 vždy po 20. hodině, nejpozději do 
15.září. Vstupenky je třeba blokovat a zajistit několik měsíců 

dopředu. Zájemcům sdělím i termín konání koncertu, bude 
znám až po 1. srpnu 2016. 

organizátor: Eva Bláhová, SPMP ČR p.s. Praha - sever 
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2. prosince 2016 MIKULÁŠSKÁ na Barče 

Srdečně zveme na tradiční mikulášskou zábavu na Barče 
(Kulturní dům barikádníků, Saratovská 20, Praha 10 - 
Strašnice) nedaleko stanice metra Strašnická od 17 
hodin. 
 
Program:  

 k tanci budou hrát Tloskováci 

 soutěže, tombola 

 a překvapení…. 
Vstupné: 130 Kč, pro členy 100 Kč 
 
Vstupenky s místenkou budou v prodeji od 12. září po 
domluvě při osobním setkání nebo při konzultačních 
hodinách 13. října, 27. října, 10. listopadu, 24. listopadu 

2016 od 9.30 do 12 hodin, místo: Karlínské nám. 58/12, 3. patro, Praha 8 – Karlín.  
Informace: Eva Frančeová, předsedkyně spolku Praha – západ, 

 tel.: 604 908 837, email: spmpprah-zapad@email.cz 
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Naše spolky v Praze pro vás připravují tvořivé dílny, které 
jsou nejen pro rozvoj vašich dovedností, ale také 
setkáním s přáteli se stejnými zájmy. Máte možnost si 
odnést zajímavé vlastní výrobky a zjistíte, že někdy 
výrobky lze vyrobit zcela jednoduše. Blíží se čas Vánoc a 
jistě vlastní vyrobené dárky pro kamarády potěší. Počet 
míst je často omezen, proto neodkládejte přihlášky. 

 

22. října 2016 Tvořivá dílna v Karlíně 

Od 13 do 15 hodin vás zveme na dílnu s oblíbeným tiskem 
na látku. Materiál pro vás bude připraven. Vyrobené 
plátěné sáčky budou vhodné i pro vánoční překvapení. 
Lektor: Eva Frančeová. Cena 80 Kč, pro členy 50 Kč. 
 

Informace: Eva Frančeová, SPMP ČR Praha – západ, 
tel.: 604 908 837 

 

 

26. listopadu 2016 Tvořivá dílna v Karlíně 

Od 13 do 15 hodin vás zveme na výrobu broží z různých 
materiálů. Materiál pro vás bude připraven. Výrobky 
udělají radost nejen vám. Lektor: Eva Frančeová. Cena 
80 Kč, pro členy 50 Kč. 

 
Informace: Eva Frančeová, SPMP ČR Praha – západ, 

tel.: 604 908 837 
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Večerní škola v Praze 7 
 
začíná po prázdninách vyučování 3. října a konec pololetí  je 
15. 12. 2016 zakončen vánoční besídkou. Bližší informace 
na pondělí a čtvrtek  sdělíme až po rozvrhu školy, kdy se 
dozvíme volnost kuchyňky a tříd. 
Pro nové zájemce sdělujeme, že se uvolnilo několik míst: pro 
kurzy vaření místa 2, pro základní trivium místa 4. Svůj zájem 

nahlaste prosím co nejdříve. Přejeme krásné prázdniny či dovolené.  
     Čejková Hana 602211709, Pospíšilová 602 677 653, 222 250 603 

 
 

 
Velmi nás potěší dopisy se zajímavostmi, o které se 
chcete podělit s námi. Váš názor nás zajímá a 
předání zkušeností jistě ocení i další členové našich 
spolků. Pište na kontakt redakce Dopisu členům 
SPMP. Uzávěrka příspěvků je 11. listopadu 2016. 

Eva Frančeová za redakční radu 
 

 

Kadeřnické služby zdarma! 
SŠ managementu a služeb s.r.o Schulhoffova 844, 140 
00 Praha 4 – Háje. Dámské, pánské a dětské kadeřnické 
učňovské pracoviště. Opět pro školní 2016/2017 nabízí 
pro SPMP Praha kadeřnické služby zdarma pro 
hendikepované. Po předložení platné legitimace SPMP 
Praha s fotografií a zaplacení členského příspěvku. 
Mimo školní prázdniny a zkoušky na škole. Hradí se 
pouze chemické přípravky (gramáž barev atd.) 
Pouze na objednání dámské tel. 272 099 617, pánské 
tel. 272 099 618, objednává se u paní mistrové.  
Informace Okálová Hana – mobil: 733 711 983 
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SLOVO 
 
 

Kterékoliv slovo, každý to zná, 
nejméně dva významy má. 
Jeden, jak je napsané,  
druhý, jak je řečené. 

 
Ten první význam je stabilní, 
časem se většinou nemění. 
Druhý význam má mnohá značení, 
vždy záleží na tom, jak je řečený. 

 
Například slovo „zase“, 
může to být informace, 
může náležet k dotazu, 
ale i jako součást rozkazu. 

 
Taková je naše čeština, 
naše mateřština, 
je krásnější než řeč jiná, 
stejně, jak naše krajina. 
 
 

 
Z knihy Verše, třetí výběr, od Stanislava Kaina.  

Vydáno v roce 2014. 
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PODVEČER 
 
 
 

Ten vlídný podvečerní čas, 
uprostřed horoucího léta, 
přináší duševní pohodu nejednomu z nás, 
mladému a starému, zde nerozhodují léta. 

 
To, co rozhoduje je povaha, 
při které duše se cítí svobodnou. 
K tomu je ale zapotřebí odvaha, 
kterou buď máš, nebo nemáš, tu nekoupíš ani  
náhodou. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z knihy Verše, třetí výběr, od Stanislava Kaina.  
Vydáno v roce 2014. 
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Tiše a nenápadně  
prošlo významné životní jubileum naší členky,  

paní Ljuby Kalouskové,  
která v lednu oslavila požehnaných 90 let.  

 

Dodatečně blahopřejeme! 
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1. 5. 2016 MAYDAY Zoo Plzeň - Nechme je žít, růst... 

 
V letošním roce se poprvé náš spolek zúčastnil projektu 
na pomoc ochrany přírody. V Plzni jsme prezentovali 
projekt "Rybí sliby", kde jsme se snažili představit život v 
našich řekách. Dalším úkolem získat za naše výrobky 
(tašky, taštičky, náramky aj. i dílnami, kde si návštěvníci 
mohli vyrobit vlastní náramek nebo zápisník) co nejvíce 
peněz. Poděkování za pomoc při realizaci projektu patří 

žákům ze ZŠ Lužiny. Odevzdané peníze jsou určeny na záchranu krásného ptáčka 
CHŘÁSTALA POLNÍHO, který z našeho okolí mizí. Odevzdali jsme  2432 Kč. 

 
Informace: Eva Frančeová, předsedkyně spolku Praha – západ, tel.: 604 908 837 

organizátor: SPMP ČR p.s. Praha – západ 

 
 

8.5.2016 MAYDAY Zoo Praha - Pomáháme jim přežít 

 
Také v Praze jsme se zapojili do podpory ochrany přírody. 
V Praze jsme si vybrali téma "Ohrožení lvi indičtí". Lev je 
exotické zvíře a možná si někdo řekne - co my máme s 
ním společné? My máme přece lva ve státním znaku a již 
v historii byl lev v českém erbu. Možná si i vzpomeneme 
na pověst o Bruncvíkovi a jeho lvu. Lev v našem znaku 
pravděpodobně pochází právě spíše z Asie. Celý den 
jsme prodávali naše výrobky a podobně jako v Plzni si 
mohli návštěvníci zoo vyrobit vlastní výrobky. Poděkování 
za pomoc při realizaci projektu patří opět žákům ze ZŠ 
Lužiny i jejich rodičům. Odevzdali jsme 7942 Kč na 
projekt  Pomáháme jim přežít. 

 
 

Informace: Eva Frančeová, předsedkyně spolku Praha – západ, tel.: 604 908 837 
organizátor: SPMP ČR p.s. Praha – západ 
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Znáte odpovědi, soutěž pro členy SPMP ČR 
 
V České republice je mnoho zoologických zahrad a jistě bývají i vašim cílem. 
Přemýšleli jste o tom,  jak jsou již staré, za jakými zvířaty se vypravit do které? 
Odpovědi na naše otázky můžete zaslat na email: spmppraha-zapad@email.cz a pět 
vylosovaných získá zajímavé suvenýry ze zoologických zahrad. 
 
 
 

1. Napište jméno města, kde je nejstarší zoo v České republice. 
 

 
2. V kterém roce byla založena nejstarší zoo u nás? 

 

3. Jaké výročí slaví v letošním roce Zoo Plzeň? 
 

4. Do kterých zoo v České republice pojedete se podívat na gorily? 
 

5. V které zoo žije Ňuňák a Ňuninka? Kdo to je? 
 

6. Které zvíře má ve znaku Zoo Děčín? 
 

7. V které zoo můžete krmit rejnoky? 
 
 
 

Těšíme se na vaše odpovědi do 31.10.2016. 

 
Informace: Eva Frančeová, předsedkyně spolku Praha – západ, tel.: 604 908 837 

organizátor: SPMP ČR p.s. Praha – západ 
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Omalovánka pro vás.  
Vyfotografovaný  vybarvený obrázek zašlete na adresu spmppraha-zapad@email.cz  
do 31. 10. 2016. Tři nejzajímavější obrázky budou odměněny. 
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CITÁT NA ZÁVĚR 

 

„Když máte jedno jablko a já mám jedno jablko a ta jablka si 
vyměníme, tak stále budeme mít každý jedno jablko. Ale pokud 
máte myšlenku a já mám myšlenku a ty myšlenky si vyměníme, 
tak každý z nás bude mít dvě myšlenky.“ 
 
 
 

George Bernard Shaw 
anglický dramatik irského původu, nositel Nobelovy ceny za literaturu, 1856 - 1950 
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Všem sponzorům, kteří podporují naši činnost 
 jakýmkoliv způsobem 

DĚKUJEME. 
SPMP ČR p.s. Praha - sever 

 
 
 

SKALA a.s. 
ŠaŠ potraviny 

Durdík – zelenina 

 
 

Úřad MČ Prahy 10 
 

 
 

 
 

Úřad MČ Praha 7 
Nadace DUHA 

Praha Evropské město sportu 
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Všem sponzorům, kteří podporují naši činnost 

 jakýmkoliv způsobem 
DĚKUJEME. 

SPMP ČR p.s. Praha - jih 
 
 

Sponzoři  SK Slavoje a SK Šemíku 
 

Magistrát hl. m. Prahy 
 

 
 
 

Úřad MČ Prahy 10 
 

 
 
 
 

 
 
 

Pan Jaroslav Šťastný 
Paní Helena Janovská 

Paní Vondrušková 
Bratři Švarcové 
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